
 

 

 V/v tham gia cuộc thi  

“Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào” 

 

Kính gửi:  Các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM 

Thực hiện công văn số 460-CV/ĐU ngày 30 tháng 5 năm 2017 của Đảng ủy 
ĐHQG_HCM về việc vận động tham gia cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt 

Nam-Lào”, Ban Thường vụ Công đoàn  ĐHQG-HCM thông báo như sau: 

1. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn 

kết chiến đấu gắn bó, sự ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau giữa nhân dân 2 nước Việt Nam-Lào 
trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước của mỗi quốc gia; 

tuyên truyền chống lại các luận điệu xuyên tạc nhằm chia rẽ mối quan hệ hữu nghị truyền 
thống, tình cảm đoàn kết, gắn bó sâu nặng và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam-Lào, vì lợi 

ích của nhân dân 2 nước. 

2. Vận động  CBVC-LĐ tích cực tham gia cuộc thi; đảm bảo bài thi viết đạt chất 

lượng để đạt giải thưởng cuộc thi cấp Thành phố, Trung ương theo nội dung cụ thể sau: 

+ Đối tượng: CBVC-LĐ trong hệ thống ĐHQG-HCM. 

+ Hình thức dự thi: 

* Thi trắc nghiệm: Được tổ chức hàng tuần, bắt đầu từ ngày 2/5/2017 và kết 

thúc vào ngày 22/12/2017; thời gian thi mỗi tuần được tính từ 10h00 thứ ba hằng tuần 
và kết thúc vào 9h30 thứ ba tuần kế tiếp. 

Để tham gia hội thi, người dự thi tiến hành các thao tác dưới đây để trả lời câu 
hỏi thi của Ban Tổ chức: 

- Truy cập vào một trong các trang web của Ban Tổ chức cuộc thi sau đây để 
tham gia dự thi: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam: http://vietlao.dangcongsan.vn; 

Báo Nhân dân: www.nhandan.org.vn; Báo Quân đội Nhân dân: www.qdnd.vn; Tạp chí 
Tuyên giáo điện tử: www.tuyengiao.vn, Báo Tiền Phong: www.tienphong.vn; Báo 

Thanh Niên: www.thanhnien.vn; Báo Tuổi trẻ: www.tuoitre.vn.  

- Trả lời câu hỏi thi: Mỗi tuần, Ban Tổ chức Cuộc thi đưa ra 3 câu hỏi, với 3 đáp 

án trả lời trắc nghiệm, trong đó có 1 đáp án đúng. Người dự thi vào các chuyên trang 
Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (như nêu 

trên) và thao tác như sau: 

+ Điền các thông tin cá nhân (Họ và tên; chứng minh nhân dân; số điện thoại; địa 
chỉ liên hệ; E-mail...) theo yêu cầu và trả lời các câu hỏi bằng cách lựa chọn một đáp án 

đúng, sau đó điền vào ô "Dự đoán" số người trả lời đúng, nhập "Mã xác thực" và bấm 
vào ô "Trả lời". 
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+ Trong trường hợp số người dự thi (từ 2 người trở lên) cùng trả lới đúng các 

câu hỏi, cùng dự đoán chính xác số người trả lời đúng, Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào thời 
gian gửi trả lời câu hỏi để trao thưởng cho người gửi trả lời sớm nhất. Thời gian được 

tính từ khi bắt đầu đến khi kết thúc cuộc thi tuần trước (thời gian tính đến giây, phút, 
giờ, ngày theo thời gian thi, hiển thị trên phần mềm  thi trực tuyến). 

* Thi viết:  

+ Quy định về bài dự thi: 

- Bài dự thi của tác giả phải là các tác phẩm chưa được công bố ở bất kỳ báo, tạp 
chí, sách… và phải chuyển tải được một trong các chủ đề gợi ý của Ban Tổ chức cuộc 

thi (đính kèm đề cương gợi ý). 

- Bài dự thi có thể viết tay hoặc đánh máy, với dung lượng tối đa 5.000 từ. 

Khuyến khích đánh máy và in trên giấy A4, cỡ chữ 14, nếu là tiếng Việt thì sử dụng 
font chữ Times New Roman. Có thể sử dụng ảnh để minh họa phong phú thêm bài viết 

(ghi rõ nguồn, tên tác giả của ảnh). 

- Các bài dự thi trình bày trên các chất liệu khác như nhôm, nhựa, mô hình… 

không được xem xét giải cá nhân, nhưng được tính vào số lượng để xét giải tập thể nơi 
người dự thi nộp bài.  

- Bài dự thi phải ghi rõ và đầy đủ họ, tên, tuổi (ngày, tháng, năm sinh), giới tính, 
nghề nghiệp, thành phần dân tộc, tôn giáo, đơn vị học tập, công tác, nơi thường trú; số 

điện thoại liên hệ.   

- Bài dự thi không hợp lệ nếu sao chép dưới mọi hình thức. 

+ Thời gian và địa điểm nộp bài thi:  

- Bài dự thi gửi về Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trước 04/8/2017.  

Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM đề nghị các CĐCS hết sức quan tâm 
thực hiện nội dung công văn này và gửi báo cáo về Văn phòng Công đoàn trước ngày 

30/12/2017.  

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Lưu VP. 

 

 


