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                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hàm Thuận Bắc, ngày 01 tháng 02 năm 2023

Tham dự “Cuộc thi trắc nghiệm 
tìm hiểu địa danh, nhân vật lịch sử và

các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ tỉnh
Bình Thuận năm 2023”

Kính gửi: - Các cấp ủy cơ sở,
- Các cơ quan, đơn vị huyện,
- Mặt trận và các đoàn thể huyện,
- Phòng Văn hóa và Thông tin,
- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao
huyện.

Ngày  11/01/2023,  Ban  Tuyên  giáo  Tỉnh  ủy  ban  hành  Kế  hoạch  số  93-
KH/BTGTU về tổ chức “Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu địa danh, nhân vật lịch sử
và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Bình Thuận năm 2023”; cuộc thi sẽ
diễn ra từ ngày 03/02/2023 đến ngày 23/7/2023 với 12 kỳ thi (02 tuần/ 01 kỳ thi)
và lễ phát động dự kiên tổ chức vào lúc 14 giờ, ngày 03/02/2023. Để triển khai sâu
rộng Cuộc thi trên, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu:

1. Các cấp ủy cơ sở, cơ quan, đơn vị, Mặt trận, đoàn thể huyện tập trung chỉ
đạo triển khai, tuyên truyền sâu rộng về Cuộc thi; nhất là làm tốt công tác thông
tin, tuyên truyền nội dung Thể lệ Cuộc thi (gửi kèm) và khuyến khích, cổ vũ, động
viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp
nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

2. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao
huyện kịp thời đưa thông tin, phổ biến rộng rãi nội dung Thể lệ Cuộc thi trên hệ
thống phát thanh, mạng xã hội để các tầng lớp nhân dân trong huyện biết và tích
cực hưởng ứng tham gia. 

3. Giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy theo dõi việc triển khai thực hiện Công
văn này; đồng thời, phối hợp với đảng ủy các xã, thị trấn, các cơ quan huyện liên
quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Cuộc thi trên các trang thông tin điện tử
và trang, nhóm mạng xã hội trên địa bàn huyện./.

Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (báo cáo),
- Văn phòng UBND huyện (để đăng lên web),
- Như trên,
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc 
của Huyện ủy (để biết, tham dự),
- Lưu Văn phòng Huyện ủy. Vũ-75

   T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ

    
Ung Văn Tám
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