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UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ   
 

Số:         /TB-CĐYT 

[ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 
 

 

THÔNG BÁO  
Về tham gia bình chọn video clip của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa 

tham dự Vòng sơ khảo Cuộc thi “Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính  

của công chức, viên chức trẻ” lần thứ 5 - năm 2021 
 

 

 

Kính gửi: - Phòng, Khoa, Bộ môn 

      - Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở 

      - Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên 

 

 

Thực hiện Thông báo số 2124/TB-BTC ngày 30/8/2021 của Ban Tổ chức Cuộc thi 

Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính tỉnh về việc triển khai bình chọn video clip tham 

dự Vòng sở khảo Cuộc thi “Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của công chức, viên 

chức trẻ” lần thứ 5 – năm 2021; 

Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa thông báo và kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức, 

người lao động và học sinh sinh viên nhà trường tham gia bình chọn video clip của nhà 

trường “Ứng dụng mô hình Zalo OA (Zalo Offical Account) trong tăng cường truyền 

thông tại Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa” tham dự Vòng sơ khảo Cuộc thi, cụ thể 

như sau: 

1. Các thức bình chọn: 

- Bước 1: Nhấn nút “like” fanpage Cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa tại địa 

chỉ:  https://www.facebook.com/cchckh 

Khánh Hòa, ngày  01    tháng  9  năm 2021482

https://www.facebook.com/cchckh/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAp-dpk4sTwq-T7HumljUMPUK7XvdZ2t9Q0zJt2yzUPSWR8YkK8UrF9m0fCUkHRd3orUMuXxfrlTX8sOOqwya8XBFT6LbdqQmQSgLotgl9oKvXb13_yD4C9nykT91rimioBh0E6ySpx6sWTN5QvNhLc0YMEOD7hegEG9PkNk5uVJrNLFbTTf3hv8Ya-vhinX9o8gLrPw7NJMZaJUMB5o14uIZ1n3IFQQ6C6BI2_jRzizqYkozVEaUOW1X5P5SKCaP8fxP9a9q6v3STPsSGKeb1NztnxRRA0pgr-BalCjYZJCX7VT5KR5Ber5i8&__tn__=K-R
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Hình 1. Minh họa màn hình hoàn thành “like” fanpage. 

 

- Bước 2: Truy cập link: (sao chép rồi dán vào thanh địa chỉ trình duyệt web) 

https://www.facebook.com/cchckh/videos/ms-40-%C4%91%E1%BB%99i-thi-

tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-cao-%C4%91%E1%BA%B3ng-y-t%E1%BA%BF-

kh%C3%A1nh-h%C3%B2a/4060518004075338/ 

Click vào nút “like” và “share” kèm hashtag “#mhskcchckh” video clip dự thi 

của Nhà trường (video dự thi MS 40), mỗi lượt “share” sẽ được tính tương đương với 

02 “like”. 

https://www.facebook.com/cchckh/videos/ms-40-%C4%91%E1%BB%99i-thi-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-cao-%C4%91%E1%BA%B3ng-y-t%E1%BA%BF-kh%C3%A1nh-h%C3%B2a/4060518004075338/
https://www.facebook.com/cchckh/videos/ms-40-%C4%91%E1%BB%99i-thi-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-cao-%C4%91%E1%BA%B3ng-y-t%E1%BA%BF-kh%C3%A1nh-h%C3%B2a/4060518004075338/
https://www.facebook.com/cchckh/videos/ms-40-%C4%91%E1%BB%99i-thi-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-cao-%C4%91%E1%BA%B3ng-y-t%E1%BA%BF-kh%C3%A1nh-h%C3%B2a/4060518004075338/
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Hình 2.  Minh họa màn hình hoàn thành bình chọn kèm Hashtag. 

 

- Bước 3. Giới thiệu, vận động mọi người cùng like/share video clip. 

Kết quả chỉ tính các tương tác video clip được đăng trên fanpage này đến thời 

điểm kết thúc bình chọn.  

2. Thời hạn bình chọn: 15 ngày, cụ thể:  

- Thời gian bắt đầu bình chọn: 00 giờ ngày 01/9/2021. 

- Thời gian kết thúc bình chọn: 24 giờ ngày 15/9/2021. 
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Đề nghị các Phòng, Khoa, Bộ môn, các đoàn thể nhà trường triển khai phổ biến 

cách thức bình chọn và thu hút sự tham gia tích cực của cán bộ, viên chức, người lao 

động và học sinh sinh viên để ủng hộ bình chọn video clip mô hình, sáng kiến tham dự 

Vòng sơ khảo của nhà trường. 

Nhà trường thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận:         KT.HIỆU TRƯỞNG        

- Như trên (VBĐT);                                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

- Ban Giám hiệu (VBĐT); 
- Lưu: VT, P.TCHC. 

 

 

 

                Hồ Tá Phương 
 




