
       

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG TRỊ        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

BAN CÔNG TÁC CƠ SỞ 
 

             Số: 04 /CTCS 
V/v hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm online 

“Tìm hiểu 90 năm lịch sử hình thành và phát triển 

       của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam” 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

Quảng Trị, ngày 07 tháng 5 năm 2020 

       

Kính gửi:  

         - Các LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố;  

                           - Các Công đoàn ngành; Công đoàn Viên chức tỉnh; 

                           - CĐCS trực thuộc khối Trung ương. 
 

Căn cứ Công văn số 1002/HPN-XDTCH ngày 29/4/2020 của Ban Thường vụ 

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng trị về việc hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm online 

“Tìm hiểu 90 năm lịch sử hình thành và phát triển của Hội LHPN Việt Nam”, Ban 

Công tác cơ sở đề nghị các cấp công đoàn trong tỉnh triển khai thực hiện như sau: 

1. Tuyên truyền và phát động rộng rãi trong nữ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ 

hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm online “Tìm hiểu 90 năm lịch sử hình thành và phát 

triển của Hội LHPN Việt Nam” trên Cổng Thông tin điện tử Hội LHPN Việt Nam và 

báo Phụ nữ Việt Nam điện tử. 

2. Cách thức, thời gian tham gia cuộc thi 

- Cách thức tham gia cuộc thi: Truy cập vào địa chỉ: http://hoilhpn.org.vn/ 

hoặc http://phunuvietnam.vn/,  tiếp theo chọn banner của cuộc thi. Sau đó chọn mục 

“Đăng ký”, nhập số điện thoại và điền các thông tin cá nhân, bao gồm: Tên, giới 

tính, ngày sinh, tuổi, nơi ở hiện nay (Lưu ý: Ban tổ chức sẽ xác minh thông tin cá 
nhân đúng như nội dung đăng ký khi trao giải). 

- Thời gian diễn ra cuộc thi: Cuộc thi kéo dài trong 10 tuần, tuần thứ nhất 

được tính từ 04-10/5/2020. Thời gian thi mỗi tuần được tính 10h00 ngày thứ hai 

hàng tuần và kết thúc vào 9h00 của ngày thứ hai tuần kế tiếp. Mỗi người có thể dự 

thi nhiều lần/tuần, tuy nhiên chỉ được công nhận 01 kết quả đúng nhất trong số các 

lần dự thi. 

Đề nghị các cấp công đoàn chỉ đạo Ban nữ công quần chúng triển khai thực 

hiện, động viên, khuyến khích nữ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia cuộc thi đạt 

kết quả. Kết thúc cuộc thi đề nghị các cấp công đoàn tổng hợp, báo cáo kết quả tham 

gia về Ban Công tác cơ sở Liên đoàn Lao động tỉnh (trước ngày 20/7/2020)./. 
 

 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Hội LHPN tỉnh;  

- Lưu: VT, CTCS. 
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