TỈNH ỦY QUẢNG TRỊ
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 436 -CV/BTGTU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Quảng Trị, ngày 22 tháng 4 năm 2022

V/v hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến
“Biển, đảo Việt Nam; Hải Phòng vươn ra biển lớn”

Kính gửi:

- UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh,
- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông;
Sở Ngoại vụ, Sở Tài Nguyên và Môi trường,
- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh,
- Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành uỷ
và Tuyên huấn các Đảng uỷ trực thuộc,
- Cổng thông tin điện tử tỉnh.

Ngày 13/4/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị nhận được Công văn số 877CV/BTGTU của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng về việc phối hợp triển khai Cuộc thi
Cuộc thi trực tuyến “Biển, đảo Việt Nam; Hải Phòng vươn ra biển lớn” do Ban Chỉ đạo
thông tin đối ngoại thành phố Hải Phòng tổ chức. Cuộc thi được tổ chức nhằm tăng cường
ý thức trách nhiệm, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân
trong việc chấp hành pháp luật trong nước và các thỏa thuận, điều ước quốc tế liên quan
đến biển, đảo; các kiến thức về biển, đảo Việt Nam; Luật Cảnh sát biển Việt Nam; thực
hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số
36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Chiến
lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”;
Chương trình hành động số 72-CTr/TU ngày 27/3/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy
Hải Phòng thực Thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp
hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trả lời câu hỏi trắc nghiệm trên nền tảng phần
mềm trực tuyến tại địa chỉ website https://biendao.tuyengiaohaiphong.vn (có sao gửi Thể lệ
Cuộc thi kèm theo).
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị, địa phương trong tỉnh quan tâm phối
hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng
ứng, tham gia Cuộc thi nói trên./.
Nơi nhận:
- Như trên,
- Lãnh đạo Ban,
- Lưu VT, PTT.
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