ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

Số:

/CTHSSV-ĐHNN

V/v tuyên truyền, hưởng ứng cuộc thi
trực tuyến “Biên cương Tổ quốc tôi”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày

tháng 10 năm 2021

Kính gửi: Các đơn vị trong Trường.
Thực hiện Công văn số 312/CV/BTGĐU ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Ban Tuyên
giáo Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội về việc tuyên truyền, hưởng ứng cuộc thi trực tuyến
tìm hiểu “Biên cương Tổ quốc tôi” do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức nhằm nâng cao
nhận thức của công dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của vấn đề biên giới, chủ quyền, tình
yêu quê hương, Tổ quốc và tinh thần tự hào dân tộc, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học
Quốc gia Hà Nội đề nghị lãnh đạo các đơn vị thực hiện việc phổ biến, tuyên truyền và vận
động cán bộ, học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh được biết, hưởng ứng
và tham gia cuộc thi này.
Thông tin giới thiệu, thể lệ cuộc thi và các cách thức tham gia như sau:
- Cách 1: Truy cập vào website: http://www.biencuongtoquoc.vn để đăng ký/đăng
nhập thông tin và tham gia dự thi.
- Cách 2: Đối với thí sinh dự thi là thanh niên Việt Nam, tải App Thanh niên Việt
Nam trên điện thoại di động từ kho ứng dụng AppStore (đối với hệ điều hành IOS) và
Google Play (đối với hệ điều hành Android). Mở App và truy cập vào mục Học tập/hoặc vào
banner hướng dẫn tham gia cuộc thi trên trang chủ của App để đăng ký/đăng nhập thông tin
và tham gia cuộc thi.
- Cách 3: Truy cập vào banner Cuộc thi được đăng trên các báo: Báo điện tử Đảng
Cộng sản Việt Nam: http://dangcongsan.vn; Báo Nhân dân: www.nhandan.com.vn; Báo
Quân đội nhân dân: www.qdnd.vn; Tạp chí Tuyên giáo: www.tuyengiao.vn; Báo Tiền
phong: www.tienphong.vn;
Báo
Thanh
niên: www.thanhnien.vn;
Báo
Tuổi
trẻ: www.tuoitre.vn;… để đăng ký/đăng nhập thông tin và tham gia cuộc thi.
Hiệu trưởng đề nghị lãnh đạo các đơn vị tổng hợp số liệu người tham gia, kết quả
tham gia vào ngày 30 hàng tháng và báo cáo về Nhà trường qua đầu mối Phòng Chính trị &
Công tác học sinh sinh viên tại đường dẫn sau: https://forms.gle/DcWRZnsiyM4mXKZSA
Trân trọng cảm ơn./.
Nơi nhận:
- Hiệu trưởng (để b/c);
- Các đơn vị trực thuộc (để thực hiện);
- Các đoàn thể (để phối hợp)
- Lưu HCTH, CTHSSV, Đ31

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Hà Lê Kim Anh

