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Phát động, tuyên truyền, hưởng ứng
 tham gia Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu

 Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh,
lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận

    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đức Linh, ngày 26 tháng 01 năm 2022

                                Kính gửi: - Các ban và Văn phòng Huyện ủy,
- Mặt trận và các đoàn thể huyện,
- Phòng Văn hóa - thông tin,
- Phòng Giáo dục - Đào tạo,
- Trung tâm Truyền thông - VH&TT huyện,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

Nhằm đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban
Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng
nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”; Chỉ thị số 05-CT/TW
của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư
Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công
tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai
đoạn  2015-2030”;  đồng  thời,  thực  hiện  Kế  hoạch  số  50-KH/BTGTU,  ngày
04/01/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu
Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận;
Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu: 

1. Các ban và Văn phòng Huyện ủy, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã
hội huyện; các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy tổ chức phát động, tuyên truyền
trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn
viên, hội viên, học sinh và các tầng lơp nhân dân trên địa bàn huyện tích cực
hưởng ứng tham gia Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư
tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận. Người tham gia Cuộc thi
trực tuyến bằng phần mềm trắc nghiệm: tracnghiemtgbt@gmail.com được đăng tải
trên Trang Thông tin điện tử Tỉnh ủy Bình Thuận: binhthuan.dcs.vn và các website
liên kết gồm:  baobinhthuan.com.vn (Báo Bình Thuận);  binhthuantv.vn (Đài Phát
thanh  Truyền  hình  Bình  Thuận);  tinhdoanbinhthuan.org.vn (Tỉnh  đoàn  Bình
Thuận); sgddt.binhthuan.gov.vn (Sở Giáo dục và Đào tạo).

2.  Phòng Văn hóa - Thông tin  chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tin,
truyền thông trong huyện, các trang, nhóm trên mạng xã hội... đẩy mạnh công tác
tuyên truyền về Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ
Chí Minh, lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận.
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3. Trung tâm Truyền thông - Văn hóa và Thể thao huyện phối hợp với các địa
phương, đơn vị đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức phù
hợp, đa dạng; trong đó, chú ý tuyên truyền, đăng tải đầy đủ các nội dung, thông tin
liên quan đến Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí
Minh, lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận. Đẩy mạnh tuyên truyền, cổ vũ cán bộ, đảng
viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh và các
tầng lớp Nhân dân trong huyện biết, tham gia Cuộc thi.

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Huyện đoàn Thanh niên và các
Trường THPT trên địa bàn huyện tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức Đoàn Thanh
niên tuyên truyền, vận động đoàn viên, học sinh tham gia Cuộc thi.

5. Giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy theo dõi việc thực hiện Công văn này;
đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên
truyền về Cuộc thi trên các kênh thông tin, tạo hiệu ứng, tác động lan tỏa sâu rộng
đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên,
học sinh và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện.

Lưu ý: Cuộc thi được chính thức phát động từ ngày 14/02/2022 và kết thúc
vào ngày 15/8/2022./.

  Nơi nhận:
- Như trên,
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c),
- Thường trực Huyện ủy,
- Lưu VPHU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ

Lê Văn Toàn
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