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 Chi bộ 2 thuộc Đảng bộ Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận chỉ với 12 

đảng viên nhưng trong những năm qua cấp ủy đã có nhiều sáng tạo, với nhiều hình 

thức phong phú, mới lạ trong triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Phối hợp với các chi bộ bạn tổ chức Hội thi tuyên truyền về Tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các thi sinh dự thi bốc thăm chọn 01 trong 07 chủ 

đề và tự biên soạn nội dung để tuyên truyền, báo cáo trước Hội thi. Đây là hình 

thức tuyên truyền miệng, kết hợp minh họa bằng các loại hình ca, múa, hò vè, 

tranh ảnh, biểu ngữ… để làm phong phú, sinh động, hấp dẫn hơn nội dung tuyên 

truyền của mình. 

Tổ chức thi hùng biện với hình thức gameshow. Mỗi đảng viên, quần chúng 

chuẩn bị ý kiến của mình theo nội dung và các câu hỏi gợi ý của chi ủy. Tại buổi 

sinh hoạt, mỗi cá nhân sẽ tự chọn ngẫu nhiên một câu hỏi được lập trình sẵn trên 

máy tính, thời gian trả lời trong 5 phút. Sau khi các đảng viên, quần chúng trả lời 

xong, tất cả đảng viên, quần chúng của chi bộ sẽ có phiếu bình chọn, mỗi người 

bình chọn ra 3 người có câu trả lời hay nhất, 3 người được chọn có câu trả lời hay 

nhất sẽ được chi bộ tặng phần quà lưu niệm. 

Tổ chức hái hoa dân chủ thông qua các câu chuyện về Bác Hồ. Mỗi thí sinh 

lên bốc thăm trả lời và đảng viên trong chi bộ trao đổi, góp ý bổ sung, có lúc phản 

biện một nội dung nào đó nhằm làm rõ vấn đề. Chi bộ bỏ phiếu bình chọn và  trao 

quà lưu niệm cho 3 người có câu trả lời hay nhất. 

Kết hợp tổ chức hành trình về nguồn, Chi bộ đã 2 lần phối hợp với Đảng ủy 

xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình tổ chức 

Hội thi tìm hiểu về chuyên đề 2019, 2020 và tìm hiểu một số kiến thức liên quan 

đến Luật An ninh mạng, văn hóa xã hội, cuộc sống; tìm hiểu về hình hình kinh tế, 

chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương, giao lưu văn nghệ, tham 

quan dã ngoại các điểm khu cắn cứ cách mạng, địa chỉ đỏ, khu du lịch….; đồng 

thời nhân hoạt động này, Chi bộ đã tặng 30 suất học bổng cho các em học sinh 

nghèo, hiếu học của xã trị giá 15 triệu đồng. 

Chi ủy luôn đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt góp phần thu hút được sự 

tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và quần chúng; giúp cán bộ, đảng viên và 

quần chúng có sự thống nhất cao trong nhận thức, hành động và nêu cao tinh thần 

trách nhiệm; giữ gìn đạo đức, lối sống; chấp hành tốt nội quy, quy chế cơ quan; 

nâng cao ý thức phục vụ nhân dân. 
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Với sự nỗ lực, cố gắng trên tất cả các mặt công tác, Chi bộ 2 đã được Đảng 

ủy Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Giấy khen Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu 

cấp cơ sở nhiều năm liền. Năm 2018, được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan 

và doanh nghiệp tặng giấy khen Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp trên cơ 

sở; đồng thời được tuyên dương, khen thưởng là gương điển hình tiên tiến trong 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 

2020./. 

 


