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V/v hưởng ứng Cuộc thi trên internet 

tuyên truyền phòng chống thiên tai, biến 

đổi khí hậu tỉnh Quảng Nam  

năm 2022 

Đại Lộc, ngày 01 tháng 08 năm 2022 

 

       Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS,  TH&THCS. 

 

Căn cứ Kế hoạch số 743/KH-BTC ngày 20/7/2022 của Ban tổ chức Cuộc thi 

trên internet tuyên truyền phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Nam 

năm 2022 về việc tổ chức Cuộc thi trên internet tuyên truyền phòng chống thiên tai, 

biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Nam năm 2022 (Cuộc thi); Phòng GDĐT đề nghị Hiệu 

trưởng các trường trực thuộc tổ chức tuyên truyền và phát động Cuộc thi trong đội 

ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh hưởng ứng, tích cực tham gia 

Cuộc thi. 

- Hình thức thi: Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trắc nghiệm trực 

tuyến trên mạng internet. 

- Thời gian thi: Cuộc thi được tổ chức 04 (bốn) kỳ thi:  

+ Kỳ thi thứ 1: Bắt đầu từ 8h00 ngày 01/8/2022 kết thúc lúc 16h ngày 

07/8/2022. Danh sách cá nhân đạt giải kỳ 1 được công bố vào ngày 09/8/2022; 

+ Kỳ thi thứ 2: Bắt đầu từ 8h00 ngày 10/8/2022 kết thúc lúc 16h ngày 

16/8/2022. Danh sách cá nhân đạt giải kỳ 2 được công bố vào ngày 18/8/2022; 

+ Kỳ thi thứ 3: Bắt đầu từ 8h00 ngày 19/8/2022 kết thúc lúc 16h ngày 

25/8/2022. Danh sách cá nhân đạt giải kỳ 3 được công bố vào ngày 27/8/2022; 

+ Kỳ thi thứ 4: Bắt đầu từ 8h00 ngày 28/8/2022 kết thúc lúc 16h ngày 

04/8/2022. Danh sách cá nhân đạt giải kỳ 4 được công bố vào ngày 06/9/2022; 

- Đối tượng dự thi: Cán bộ, viên chức, người lao động trong các trường trực 

thuộc; học sinh cấp THCS trong toàn huyện. 

- Địa chỉ truy cập dự thi: Truy cập trực tiếp vào địa chỉ: 

         + http://thibiendoikhihau.quangnam.gov.vn, hoặc truy cập vào banner “Cuộc 

thi trên internet tuyên truyền phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Nam 

năm 2022” của Cổng thông tin điện tử tỉnh tại chỉ: http://quangnam.gov.vn. 

+ Chi tiết về cách thức tham gia Cuộc thi thực hiện theo hướng dẫn của Thể lệ 

Cuộc thi. 

Phòng GDĐT Đại Lộc đề nghị Hiệu trưởng các trường triển khai thực hiện 

nghiêm túc./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, NGLL. 
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