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“Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ IV 

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

  
  Bình Thuận, ngày 21 tháng 5 năm 2021 

                               
 

                    Kính gửi:  - Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, 
                                                                 - Đoàn Khối, Hội Cựu Chiến binh Khối.    

 

Thực hiện Công văn số 140-CV/TU, ngày 17/5/2021 Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về Hưởng ứng, phát động Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ IV; 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 tạo sức lan tỏa về Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” do 

Bộ Biên tập Tạp Chí Cộng sản, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn 

Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Ủy ban nhân dân thành 

phố Hà Nội phối hợp tổ chức, là Cuộc thi nhằm phát huy sự đóng góp của đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động, các tầng 

lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trong việc tiếp tục đưa ra những sáng kiến, ý 

tưởng sáng tạo, góp phần giải quyết các vấn đề xã hội, phát triển cộng đồng trở 

thành hiện thực trong đời sống xã hội. 

2. Tổ chức phát động, tuyên truyền, vận động, khuyến khích cán bộ, đảng 

viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ IV năm 

2021 theo Thể lệ Cuộc thi (có gửi kèm theo). Tham gia Cuộc thi vào một số lĩnh vực 

như: Giáo dục, y tế, sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, giao thông - vận tải, 

khoa học - công nghệ, du lịch, giảm nghèo, văn minh đô thị, xây dựng nông thôn 

mới… Khuyến khích những sáng kiến, giải pháp tạo bước đột phá trong hỗ trợ phát 

triển kinh tế - xã hội ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, hải đảo… 

Giao Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối theo dõi, tổng hợp, 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 
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