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Thực hiện Văn bản số 1155 /UBND-NCKS ngày 07/4/2022 của UBND tỉnh 

Phú Thọ Nam về việc hướng dẫn hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức 

phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”.  

Để tiếp tục 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 toàn thể công chức, viên 

chức, người lao động là hoạt động thiết thực hưởng ứng ngày Thế giới nâng cao nhận 

thức về phòng tránh tai nạn bom mìn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các 

cơ quan, đơn vị:  

1. Vận  động, khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, 

đoàn viên, hội viên, thanh thiếu niên, học sinh, người lao động, người dân trên địa bàn 

thuộc phạm vi quản lý tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao 

nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam” 

hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống bom mìn năm 2022. 

- Đối tượng thi gồm: Toàn thể công chức, viên chức người lao động và nhân 

dân trên địa bàn.  

- Nội dung thi: Xem Video clip có nội dung liên quan đến việc nhận biết và 

phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam sau đó lựa chọn 

câu trả lời đúng cho các câu hỏi liên quan được nêu trong Video clip. 

- Hình thức thi: Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên Trang 

thông tin điện tử Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam tại địa chỉ 

http://vnmac.gov.vn/. theo địa chỉ đường link:  http://cuocthi.vnmac.gov.vn/.     

- Thời gian thi: Cuộc thi sẽ diễn ra từ nay đến 12h ngày 04/5/2022. 

 - Cách thức thi: Người dự thi truy cập đăng ký dự thi theo hướng dẫn, xem 01 

Video clip và thực hiện trả lời 06 câu hỏi (bao gồm 05 câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp, 

01 câu dự đoán số lượng người tham gia cuộc thi) trên máy tính và các thiết bị di 

http://vnmac.gov.vn/


 

 

động có kết nối mạng Internet. Mỗi cá nhân có thể dự thi nhiều lần, tuy nhiên chỉ 

được công nhận một kết quả đúng nhất trong số các lần dự thi, mỗi lượt thi kéo dài tối 

đa 15 phút.  

 Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ trao giải thưởng như sau: 01 giải Nhất: 10 triệu 

đồng/giải; 02 giải Nhì: 05 triệu đồng/giải; 03 giải Ba: 03 triệu đồng/giải; 10 giải 

Khuyến khích: 01 triệu đồng/giải.  

2. Trung tâm Văn hóa - thể thao - du lịch và truyền thông huyện, UBND các xã 

thị trấn tổ chức tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử huyện, hệ thống truyền 

thanh cơ sở và các phương tiện truyền thông khác; chủ động cập nhật tin, bài để tham 

gia thi trực tuyến. (Có thể lệ cuộc thi gửi kèm theo). 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện ./. 
 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; 

- Các sở: TT&TT, VH,TT&DL tỉnh; 

-  CT, PCT UBND huyện; 

- Như trên; 

- Lưu VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

Ngô Đức Sáu 
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