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KẾ HOẠCH 
Tổ chức tham gia cuộc thi trắc nghiệm  

“Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet 

  

Căn cứ Công văn số 4994/BGDĐT-GDCTHSSV, ngày 01 tháng 10 năm 

2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm “Chung 

tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet; 

Căn cứ quyết định số 95-QĐ/BĐT, ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Ban 

Tuyên giáo Trung ương về việc ban hành thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay 

phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet; 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội xây dựng Kế hoạch tham 

gia Cuộc thi như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 - Thông qua 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 nghĩa chấp hành pháp luật, quy định 

về phòng, chống dịch COVID-19 cho mọi người dân. 

 - Góp phần hình thành thói quen, lối sống lãnh mạnh trong việc tự chăm sóc, 

bảo vệ sức khỏe người dân, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19. 

 2. Yêu cầu 

Huy động được đông đảo cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên hưởng ứng 

tham gia Cuộc thi.  

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC DỰ THI, THỜI GIAN THI 

1. Đối tượng dự thi 

- Cán bộ, giảng viên và người lao động trong Nhà trường; 

- Học viên, sinh viên đang học tập tại Trường. 

2. Nội dung thi 

 Cuộc thi tập trung vào các kiến thức cơ bản về phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước trong phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19; cổ vũ động viên các lực lượng tuyến đầu chống dịch. 

3. Hình thức dự thi 

- Để đăng ký tài khoản, người dùng có thể truy cập vào đường dẫn: vcnet.vn 

hoặc tải về trên ứng dụng smartphone với cụm từ: VCNet. Truy cập vào trang web
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hoặc ứng dụng, người dùng chọn mục “Đăng ký”, nhập số điện thoại và nhận mã 

kích hoạt. Điền các thông tin các nhân, bào gồm: Tên, giới tính, ngày sinh, mật khẩu 

là có thể tạo ngay tài khoản một cách nhanh chóng. 

- Cách thức tiến hành thao tác thi cán bộ, giảng viên và sinh viên tìm hiểu 

trong Thể lệ của Cuộc thi (đính kèm theo Kế hoạch). 

 4. Thời gian tham gia dự thi 

Thời gian tham gia Cuộc thi: Hết ngày 26/01/2022. 

5. Cơ cấu giải thưởng của Ban tổ chức Báo điện tử Đảng cộng sản Việt 

Nam 

Mỗi tuần có các giải thưởng: 

- 01 giải nhất:  2.000.000 đồng 

- 02 giải nhì:  1.500.000 đồng 

- 03 giải ba:   1.000.000 đồng 

Toàn bộ giải thưởng sẽ được Ban tổ chức Cuộc thi trao tặng. Người nhận giải 

có trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định. Ngoài ra các thí sinh là 

sinh viên của Trường tham gia cuộc thi đảm bảo đúng quy định được cộng điểm rèn 

luyện theo quy định. 

6. Thông báo kết quả và trao thưởng 

- Kết quả thi trắc nghiệm hằng tuần sẽ được ban tổ chức công bố ngay sau khi 

có kết quả cuộc thi tuần (chậm nhất là 12h thứ 4 hằng tuần) trên mạng xã hội 

VCNet, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và các phương tiện thông tin đại 

chúng. 

- Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tặng Giấy chứng nhận cho những cá 

nhân đạt giải Nhất, Nhì, Ba hằng tuần. 

- Hằng tuần, Ban thư ký Cuộc thi sẽ gửi Giấy khen và giấy chứng nhận cho 

những người đạt giải qua đường bưu điện; đồng thời gửi tiền giải thưởng qua đường 

bưu điện hoặc tài khoản các nhân của người đạt giải. 

- Người trúng giải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin về 

tài khoản ngân hàng, số điện thoại, địa chỉ liên hệ cho Ban thư ký Cuộc thi. 

III. THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CUỘC THI 

1. Ban chỉ đạo 

TT Họ và tên Chức vụ Trách nhiệm 

1 Bà Lê Thị Trinh Phó Hiệu trưởng Trưởng ban 

2 Ông Nguyễn Văn Hưởng Trưởng phòng CTSV Ủy viên 

3 Ông Lê Trung Kiên Bí thư Đoàn trường Ủy viên 

4 Ông Đỗ Ngọc Tú Chuyên viên Phòng CTSV Ủy viên Thư ký 
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ CÔNG TÁC PHỐI HỢP 

1. Công tác triển khai Kế hoạch tham gia Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay 

phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet được phổ biến đến Lãnh 

đạo các đơn vị trực thuộc trường, BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nhà trường để 

triển khai thực hiện theo Kế hoạch đề ra. 

2. Phòng công tác sinh viên: chủ trì, phối hợp với Đoàn thanh niên Cộng sản 

Hồ Chí Minh làm đầu mối xây dựng kế hoạch, triển khai kế hoạch và là đơn vị 

thường trực theo dõi Cuộc thi trong phạm vi Nhà trường; có trách nhiệm theo dõi 

toàn bộ kế hoạch, kịp thời báo cáo Hiệu trưởng những vấn đề đột xuất để xin ý kiến 

chỉ đạo kịp thời. 

3. Ban Chấp hành đoàn Trường: phối hợp triển khai kế hoạch đến toàn thể 

các Liên chi đoàn, các chi đoàn trực thuộc và các chi đoàn lớp sinh viên tham gia 

cuộc thi đầy đủ. 

4. Các Khoa, Bộ môn quản lý sinh viên: quán triệt, yêu cầu Chủ nhiệm lớp 

triển khai Kế hoạch tham gia Cuộc thi đến các lớp do mình chủ nhiệm, phấn đấu 

100% sinh viên, học viên của lớp tham gia. 

5. Ban truyền thông và tư vấn tuyển sinh: Thông qua các trang fanpage của 

Trường truyền thông tới cán bộ và người học được biết và tham gia. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai tổ chức tham gia Cuộc thi trắc nghiệm 

“Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet của Nhà 

trường. Yêu cầu các đơn vị trong Nhà trường căn cứ Kế hoạch thực hiện. Trong 

quá trình triển khai có vướng mắc báo cáo Nhà trường (qua Phòng Công tác sinh 

viên) để được hướng dẫn thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Chủ tịch HĐT (để báo cáo); 

- Lãnh đạo trường (để biết); 

- BCH Đoàn TNCSHCM (phối hợp thực hiện); 

- Các đơn vị trong trường (thực hiện); 

- Ban truyền thông và tư vấn tuyển sinh (thực hiện); 

- Chủ nhiệm các lớp sinh viên, học viên (thực hiện); 

- Website Nhà trường; 

- Lưu: VT, CTSV.ĐNT.(02). 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Lê Thị Trinh 
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