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Kính gửi: Các Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Thực hiện Công văn số 728/LĐLĐ ngày 26 tháng 3 năm 2020 của Liên
đoàn Lao động tỉnh về việc tham gia Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm
Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”; Công đoàn ngành Giáo dục
Thái Bình đề nghị các Công đoàn cơ sở thực hiện tuyên truyền và vận động cán
bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) tìm hiểu và tham gia Cuộc thi do
Ban Tuyên giáo Trung ương phát động như sau:
Tuyên truyền về lịch sử 90 năm xây dựng và phát triển ngành Tuyên giáo
của Đảng (01/8/1930 – 01/8/2020). Qua đó, nâng cao nhận thức và phát huy
những kinh nghiệm để vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả trong đổi mới nội
dung, phương pháp công tác tuyên giáo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay;
Tuyên truyền, đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh sâu rộng trong đội ngũ CBNGNLĐ của ngành.
Cuộc thi được tổ chức hàng tuần trên mạng VCNET từ ngày 23/3/2020
đến ngày 13/7/2020.
Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên (có tài khoản
VCNET) đang học tập, lao động, sinh sống trong và ngoài nước.
Để đăng ký tài khoản VCNET, người dung truy cập vào mạng Internet
theo đường dẫn: https://vcnet.vn hoặc tải ứng dụng về smartphone từ App Store
(IOS) hoặc từ Google Play (Android); Sau đó, truy cập vào ứng dụng, chọn mục
“Đăng ký”, nhập số điện thoại, nhận – nhập mã kích hoạt, điền các thông tin cá
nhân (tên, giới tính, ngày sinh, mật khẩu) để hoàn thành đăng ký tài khoản tham
gia Cuộc thi.
(Gửi kèm Thể lệ cuộc thi do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành)
Công đoàn ngành Giáo dục Thái Bình đề nghị các đơn vị tuyên truyền,
vận động cán bộ, nhà giáo và người lao động tích cực tham gia cuộc thi nói trên
và tổng hợp, gửi báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực Công đoàn ngành
Giáo dục Thái Bình qua địa chỉ mail thanhnhan83tb@gmail.com.
Nơi nhận:
-Như kính gửi;
- Lưu CĐN.

