
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 133 /CĐ-ĐHQG 
về việc tuyên truyền cho cuộc thi “Tìm hiểu 

về biển, đảo Việt Nam và 60 năm Ngày mở 

đường Hồ Chí Minh trên biển” 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15  tháng 9 năm 2021 

 

 

 
Kính gửi:                Các Công đoàn cơ sở trực thuộc 

 

Căn cứ Công văn số 51-CV/BTGĐU ngày 13 tháng 9 năm 2021 của Ban Tuyên 

giáo Đảng ủy ĐHQG-HCM về việc tuyên truyền cho cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo 

Việt Nam và 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển”, Ban Thường vụ Công 

đoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) triển khai một số nội 

dung cụ thể như sau: 

+ Đối tượng tham gia thi: Toàn thể VC-LĐ   

Người dự thi có thể thi trắc nghiệm Online qua trang tin điện tử Tuyên giáo Gia Lai: 

http://www.thongtintuvengiaogialai.vn; Báo Gia Lai điện tử: gialaitv.vn; và các trang 

điện tử của các địa phương, cơ quan, đơn vị và thi trắc nghiệm trực tuyến qua biểu mẫu 

điện tử (đường link) được đăng và chuyển tải trên Internet (qua mạng xã hội Facebook, 

Zalo). 

+ Nội dung thi: Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam; về chủ trương đường lối, quan 

điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về biển, đảo; Luật pháp, 

công ước quốc tế về biển; quá trình hình thành, phát triển, giá trị lịch sử và ý nghĩa thời 

đại của đường Hồ Chí Minh trên biển. 

Cuộc thi được tổ chức 4 kỳ (hai tuần một kỳ), diễn ra lúc 09 giờ 00 ngày 23 tháng 

8 năm 2021 và kết thúc vào lúc 09 giờ 00 ngày 15 tháng 10 năm 2021,sau đó Ban tổ 

chức sẽ tổng kết cuộc thi vào dịp kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển 

(23/10/1961 - 23/10/2021). 

+ Về cơ cấu giải thưởng: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giấy chứng nhận, biểu 

trưng cuộc thi kèm giải thưởng cho các cá nhân đạt giải trong các kỳ thi; Mỗi kỳ thi có 11 

giải thưởng, bao gồm: 01 giải nhất trị giá 03 triệu đồng; 02 giải nhì, mỗi giải trị giá 02 

triệu; 03 giải ba, mỗi giải trị giá 1,5 triệu và 05 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 01 triệu 

đồng. 



 
Ban Thường vụ Công đ

đoàn viên công đoàn tích c

dẫn: http://www.thongtintuyengiaogialai.vn
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Đề nghị các đơn vị quan tâm tri

 

 

Nơi nhận: 
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- Lưu VP 
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ụ Công đoàn ĐHQG-HCM đề nghị các CĐCS v

tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi nói trên thông qua 

http://www.thongtintuyengiaogialai.vn. 

ụ Công đoàn đính kèm thể lệ Cuộc thi “Tìm hi

ăm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển”. 

ị quan tâm triển khai thực hiện. 

 

ĐCS vận động VC-LĐ, 

ên thông qua đường 

ìm hiểu về biển, đảo 


