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Số: 808- CV/HNDT 
V/v tham gia cuộc thi trắc nghiệm 

“Chung tay phòng, chống Covid-19” 

trên mạng xã hội VCNet 

    CÔṆG HOÀ XÃ HÔỊ CHỦ NGHIÃ VIÊṬ NAM 

                        Độc lập - Tư ̣do - Hạnh phúc 

        

                  Quảng Trị, ngày 19  tháng 11  năm 2021 

 

Kính gửi: - Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố 

- Các Ban, Văn phòng, Trung tâm HTND tỉnh Hội 

 

Thực hiện Công văn số 286 - CV/BTGTU ngày 03/11/2021 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy về việc tham gia cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống 

Covid-19” trên mạng xã hội VCNet, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề nghị 

các huyện, thị, thành Hội; các Ban, Văn phòng, Trung tâm HTND tỉnh Hội  triển 

khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tuyên truyền sâu rộng đến đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân về Cuộc thi trắc 

nghiệm “Chung tay phòng, chống Covid-19” trên mạng xã hội VCNet do Báo Điện tử 

Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Giáo dục & Đào tạo tổ chức từ ngày 

13/10/2021 đến ngày 26/1/2022; gắn công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với phát 

triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. 

2. Vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia cuộc thi trắc nghiệm 

“Chung tay phòng, chống Covid-19” trên mạng xã hội VCNet. Qua đó, giúp cán 

bộ, hội viên, nông dân nắm vững kiến thức cơ bản về phòng, chống dịch Covid-19, 

nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, quy định về phòng, chống dịch 

bệnh và chủ động phòng tránh lây nhiễm. 

 (Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống Covid-19” trên 

mạng xã hội VCNet và đăng tải trên Trang thông tin điện tử Hội Nông dân tỉnh 

theo địa chỉ truy cập: hoinongdan-quangtri.org.vn) thư mục văn bản của tỉnh. 

Vậy, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh yêu cầu Hội Nông dân các huyện, 

thị, thành phố; các Ban, Văn phòng, Trung tâm HTND tỉnh Hội quan tâm triển 

khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Hội ND các huyện, thị, thành phố; 

- Các Ban, Văn phòng, Trung tâm; 

- Lưu VP, Ban XDH.    

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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