
ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN 
ĐẢNG ỦY KHỐI  

 CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH 
* 

Số 1390-CV/ĐUK 
Tham gia “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” 

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

  
 Bình Thuận, ngày 18 tháng 01 năm 2023 

                               
 

                    Kính gửi:  - Các chi, đảng bộ cơ sở, 
                                                                 - Đoàn Khối, Hội Cựu chiến binh Khối.    

 

Căn cứ Kế hoạch số 93-KH/BTGTU, ngày 11/01/2023 của Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy 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” (gọi tắt là Cuộc 
thi); Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở phối 
hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo doanh nghiệp; các đoàn thể Khối 
triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tuyên truyền sâu rộng về “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” do 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, 
hội viên, học sinh, sinh viên, người lao động biết và tham gia hưởng ứng. 

 Cuộc thi diễn ra từ ngày 03/02/2023 đến ngày 23/7/2023 với 12 kỳ thi 
(2 tuần/ 01 kỳ thi) theo hình thức thi trắc nghiệm. 

2. Tổ chức phát động, vận động và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng 
viên, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và người lao động tham gia Cuộc thi 
theo nội dung, đối tượng, hình thức và Thể lệ Cuộc thi tại Kế hoạch số 93-
KH/BTGTU, ngày 11/01/2023  của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (có gửi kèm theo).  

Sau khi Cuộc thi kết thúc, đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng báo cáo số lượng 
cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và người lao động tại 
cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã tham gia về Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên 
giáo - Dân vận) để tổng hợp. 

Giao Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối theo dõi, tổng hợp và tham 
mưu báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên, 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,  
- Thường trực Đảng ủy, 
- Lưu VP, TGDV. 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ 

 
 

Phạm Thị Tố Loan 
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