
HUYỆN ỦY ĐIỆN BIÊN ĐÔNG 

BAN TUYÊN GIÁO 

* 

Số 48- CV/BTGHU 
V/v triển khai Cuộc thi trắc nghiệm 

“Chung tay phòng, chống dịch Covid-19” 

trên mạng xã hội VCNet 

Covid-19 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Điện Biên Đông, ngày 08 tháng 11 năm 2021 

 

    Kính gửi:  - Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, 

             - Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, 

                     - Trung tâm Văn hóa – Truyền thanh – Truyền hình, 

                     - Văn phòng HĐND – UBND huyện. 

-----  

Thực hiện Công văn số 391-CV/BTGTU, ngày 03 tháng 11 năm 2021 của 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên về việc triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Chung 

tay phòng, chống dịch Covid-19” trên mạng xã hội VCNet.  

Cuộc thi nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức cơ bản 

về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để người dân chủ động phòng tránh lây 

nhiễm bệnh; nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, quy định về phòng 

chống dịch bệnh Covid-19 cho người dân. Góp phần hình thành thói quen, lối sống 

lành mạnh trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân, thực hiện nghiêm các 

biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.  

Để góp phần vào thành công của Cuộc thi, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị: 

1. Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính 

trị - xã hội huyện tuyên truyền, phổ biến về Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay 

phòng, chống dịch Covid-19” trên mạng xã hội VCNet; khuyến khích cán bộ, đảng 

viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi. 

2. Trung tâm Văn hóa – Truyền thanh – Truyền hình, Văn phòng HĐND – 

UBND huyện đăng tải thông tin liên quan đến Cuộc thi trên các phương tiện thông 

tin đại chúng, Trang thông tin điện tử của huyện.  

 (Gửi kèm Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch Covid-

19” và đường link để tham gia cuộc thi: https://vcnet.vn/contestcovid). 

Đề nghị các đồng chí quan tâm triển khai thực hiện. 

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c), 

- Thường trực Huyện ủy (b/c), 

- Như Kính gửi, 

- Lưu BTGHU. 

K/T TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Quàng Thị Thủy 
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