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

 
Ngày 04/6/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Công văn số 

505-CV/ĐUK về Tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm 

đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021)” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức 

(viết tắt là Cuộc thi). Cuộc thi được diễn ra từ ngày 31/5/2021 và kết thúc vào 

ngày 23/8/2021. Thời gian thi trắc nghiệm được tiến hành hàng tuần, từ 14 giờ 00’ 

thứ sáu và kết thúc vào 9 giờ 00’ thứ sáu tuần kế tiếp. 

Đến nay, trải qua 04 kỳ thi đã thu hút được sự quan tâm, tham gia Cuộc thi 

của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và người lao 

động trong Khối; một số cán bộ, đảng viên, quần chúng thuộc Đảng bộ Khối đã 

đạt giải (trong đó có 01 giải nhất, 01 giải nhì và một số giải khuyến khích). 

Căn cứ Công văn số 392-CV/BTGTU, ngày 02/7/2021 của Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy về Đẩy mạnh tuyên truyền Cuộc thi; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề 

nghị cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, các đoàn thể Khối tiếp tục tăng cường tuyên 

truyền, cổ vũ, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, 

học sinh, sinh viên, người lao động tích cực tham gia Cuộc thi và truy cập Cổng 

thông tin điện tử Tỉnh ủy Bình Thuận (binhthuan.dcs.vn) hoặc Trang thông tin điện 

tử của Đảng ủy Khối (danguykhoibinhthuan.vn) hoặc các website liên kết khác: Báo 

Bình Thuận (baobinhthuan.com.vn); Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận 

(binhthuantv.vn); Tỉnh Đoàn Bình Thuận (tinhdoanbinhthuan.org.vn); Hội Văn học - 

Nghệ thuật Bình Thuận (hvhnt.binhthuan.gov.vn)… để tham gia thi trắc nghiệm 

hàng tuần; phấn đấu đạt số lượng người dự thi cao nhất và nhiều người đoạt giải.  

Sau khi Cuộc thi kết thúc, đề nghị các cấp ủy cơ sở 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 tham gia trong báo cáo định kỳ tháng 8/2021 của cơ 

sở về Đảng ủy Khối để tổng hợp, theo dõi. 
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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 Khối, 
- Lưu VP, TGDV. 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ 
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