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Số: 134/CĐK K B-Đ C SSV
V/v Triển khai cuộc thi trực tuyến
“ âng cao nhận thức phòng tránh tai nạn
bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại”

Hòa Bình, ngày 29 tháng 4 năm 2021

Kính gửi:
- Các phòng, ban, khoa, đơn vị trực thuộc;
- Các đồng chí cán bộ, giáo viên;
- Giáo viên chủ nhiệm và SV các lớp cao đẳng.
Thực hiện công văn số 559/UBND-NC ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Ủy
ban nhân dân tỉnh về việc triển khai cuộc thi trực tuyến “ âng cao nhận thức
phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại”.
hà trường yêu cầu các bộ phận triển khai đến toàn bộ cán bộ giáo viên và
sinh viên cao đẳng tham gia cuộc thi cụ thể như sau:
1. Đối tượng tham gia dự thi: Toàn thể cán bộ, giáo viên, C V nhà trường,
sinh viên các lớp cao đẳng Kế toán K20, K21, K22
2. Thể lệ, hình thức cuộc thi, bộ đáp án được đăng trên trang thông tin điện
tử VNMAC tại địa chỉ: http://vnmac.gov.vn.
Để tham gia thi thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Truy cập vào trang http://vnmac.gov.vn
Bước 2: Click vào Banner cuộc thi hoặc truy cập theo địa chỉ:
http://cuocthi.vnmac.gov.vn/
Bước 3: Điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn và click vào nút làm bài thi.
Bước 4: Xem nội dung video và trả lời các câu hỏi
Bước 5: Click vào nút nộp bài.
3. Thời gian
Thời gian dự thi: Từ ngày 29/4/2021 đến 12h ngày 04/5/2021.
4. Yêu cầu các trưởng các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc, giáo viên chủ
nhiệm các lớp cao đẳng báo cáo về BG trước 12h ngày 04/5/2021 qua địa chỉ
nhóm Zalo: hopgiaoban.
Đề nghị các đ/c trưởng phòng, khoa, đơn vị trực thuộc triển khai đến toàn
thể cán bộ, giáo viên thực hiện đúng nội dung trên./.
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