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Số:            /UBND-VP
V/v triển khai cuộc thi trực tuyến 

“Nâng cao nhận thức phòng, tránh tai nạn 
bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại 

ở Việt Nam”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Hải Dương, ngày        tháng      năm 2022

Kính gửi: 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 273/VNMAC-KHĐP ngày 
29 tháng 3 năm 2022 của Trung tâm Hành động Bom mìn quốc gia Việt Nam đề 
nghị tham gia cuộc thi “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật 
nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam” (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) hưởng ứng 
Ngày thế giới nâng cao nhận thức và phòng tránh tai nạn bom mìn.

Cuộc thi nhằm mục đích đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận 
thức phòng, tránh tai nạn bom, mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam đến 
đông đảo các tầng lớp nhân dân cả nước, cụ thể:

- Các đối tượng dự thi là công dân Việt Nam biết sử dụng máy vi tính và 
các thiết bị điện tử thông minh khác để làm bài thi trực tuyến trên Trang thông 
tin điện tử VNMAC tại địa chỉ http://vnmac.gov.vn/.

- Cách dự thi: Thí sinh tham gia dự thi xem Video clip sau đó trả lời câu 
hỏi trắc nghiệm trên máy vi tính hoặc các thiết bị điện tử khác có kết nối internet 
theo phần mềm bộ đề câu hỏi được thiết kế sẵn. Với tổng bộ đề thi gồm 1 video 
clip và 5 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài trong 30 phút. (Thí sinh truy cập 
vào Trang thông tin điện tử của VNMAC và click vào banner cuộc thi. Hoặc gõ 
trực tiếp theo đường link: http://cuocthi.vnmac.gov.vn/ và làm theo hướng dẫn).

- Thời gian dự thi: từ ngày 04/4/2022 đến hết 04/5/2022, thời gian trao 
giải từ ngày 15/5 đến ngày 31/5/2022.

- Cơ cấu giải thưởng gồm có 1 giải Nhất cùng Bằng khen của Ban Tổ 
chức Cuộc thi và phần thưởng tiền mặt trị giá 10 triệu đồng; 2 giải Nhì; 3 giải 
Ba và 10 giải khuyến khích.

Kết quả Cuộc thi sẽ được công bố từ ngày 15/5/2022 trên Trang thông tin 
điện tử của VNMAC và Fanpage: https://www.facebook.com/vnmac.gov.vn/.

(Nội dung cụ thể trong các văn bản gửi kèm theo)

https://www.facebook.com/vnmac.gov.vn/
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Để cuộc thi tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, thiết thực và đạt kết quả cao, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh nghiên cứu các nội 
dung liên quan đến cuộc thi, quan tâm tổ chức triển khai Cuộc thi trực tuyến tại 
cơ quan, đơn vị; đặt link cuộc thi trên Trang thông tin điện tử của sở, ngành, đơn 
vị mình; tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 
tại cơ quan, đơn vị mình tham gia Cuộc thi, đảm bảo ít nhất 80% cán bộ, công 
chức, viên chức, người lao động tham gia.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã quan tâm chỉ 
đạo các cơ quan tuyên truyền, định hướng cho cán bộ, đảng viên, công chức, 
viên chức, người lao động và nhân dân tại địa phương tich cực tham gia hưởng 
ứng Cuộc thi.

3. Đề nghị Báo Hải Dương, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh bố trí thời 
lượng phù hợp để quan tâm điểm tin, tuyên truyền về Cuộc thi với các nội dung: 
Thể lệ, cách thức tham gia, thời gian tổ chức và hệ thống Giải thưởng của Cuộc 
thi; xây dựng bản tin, chuyên trang hoặc có tạo đường link đến Cuộc thi trực 
tuyến trên Báo điện tử nhằm phát động rộng rãi đến các đối tượng tham gia 
Cuộc thi.

4. Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, hiệp đồng với các sở, ban, 
ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh tăng cường tuyên truyền, đôn đốc và 
theo dõi, hướng dẫn việc hưởng ứng tham gia Cuộc thi, thường xuyên cập nhật 
báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, đảm bảo thời gian, nội dung quy định./. 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Báo Hải Dương; Đài PT-TH tỉnh;
- Phòng HC-QT (để triển khai);
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh (để đăng tải);
- Lưu: VP, NC-KSTTHC.Th (10b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

           
Nguyễn Minh Hùng
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