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V/v hưởng ứng tham gia cuộc thi tìm hiểu
nhân kỷ niệm 115 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn

Kính gửi: - Thường trực các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Mặt trận TQVN tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh,
- Sở Giáo dục và Đào tạo.
Hướng tới kỷ niệm 115 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn, Ban Thường
vụ Huyện ủy Triệu Phong chỉ đạo tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu cuộc đời, thân thế,
sự nghiệp cách mạng của đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn và quê hương Triệu
Phong anh hùng, đổi mới, phát triển” bằng hình thức trực tuyến (thời gian phát
động Cuộc thi vào ngày 25/02/2022, bắt đầu thi từ ngày 28/02/2022 và kết thúc
vào ngày 25/3/2022. Hàng tuần, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ đăng tải link thi trên
Fanpage Vĩnh Định (hình ảnh logo huyện Triệu Phong, nền màu đỏ), đường link:
http://www.Facebook.com/Vĩnh-Định- 100532888464612 và trang facebook của
các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Triệu Phong). Đây là một hoạt động có ý
nghĩa thiết thực nhằm tuyên truyền sâu rộng về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp và
những cống hiến to lớn của đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn đối với Đảng, Tổ quốc
và Nhân dân ta.
Để cuộc thi lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân và mang lại hiệu quả
thiết thực, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị:
1. Thường trực Huyện ủy Triệu Phong chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng về
cuộc thi, thẩm định kỹ nội dung thi đảm bảo tính Đảng, tính khoa học; đồng thời
chia sẻ kịp thời, đầy đủ, rộng rãi hệ thống tài liệu tham khảo để cán bộ, đảng viên
và Nhân dân dễ dàng, thuận tiện tiếp cận. Tổ chức cuộc thi công bằng, khách quan,
hiệu quả.
2. Thường trực các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các sở,
ngành, Mặt trận TQVN và các đoàn thể cấp tỉnh quan tâm chỉ đạo tuyên truyền,
hưởng ứng tham gia cuộc thi, tạo nên đợt sinh hoạt chính trị thực sự ý nghĩa trong
cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân,
nhất là thế hệ trẻ trong toàn tỉnh.
Nơi nhận:
- Như trên,
- Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các huyện, thị, thành ủy,
đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Lãnh đạo Ban,
- Phòng LLCT và LS Đảng,
- Lưu VT.
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