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      Kính gửi:                Chủ tịch các CĐCS trực thuộc 

Thực hiện Công văn số 555-CV/BTG ngày 04 tháng 9 năm 2019 của Ban Tuyên 

giáo Đảng ủy Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc tham gia Cuộc thi trắc 

nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”, Ban Thường 

vụ thông báo một số nội dung cụ thể như sau: 

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung 

ương tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản 

Việt Nam” trên mạng xã hội VCNET (http: //vcnet.vn).  

Cuộc thi tiến hành hàng tuần, tuần thi thứ nhất bắt đầu từ 10g00 thứ Hai, ngày 

26/8/2019 và tuần cuối cùng sẽ kết thúc vào 9g00 thứ Hai, ngày 30/12/2019. Ban thường 

vụ Công đoàn ĐHQG – HCM kính đền nghị các CĐCS: 

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, viên chức, lao động (CBVC-LĐ) tích cực tìm hiểu 

về lịch sử 90 năm vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam và tích cực tham gia 

Cuộc thi trắc nghiệm; đảm bảo tất cả các đơn vị có người tham gia Cuộc thi.  

- Theo dõi tình hình tham gia Cuộc thi của CBVC-LĐ trong đơn vị; hàng tuần ghi 

nhận số lượng tham gia, cá nhân đạt giải và báo về Văn phòng Công đoàn ĐHQG 

- HCM để tổng hợp, báo cáo Ban Tuyên giáo ĐHQG-HCM theo qui định.  

Trân trọng./. 
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