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Số 249-CV/ĐU 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Hòa Thuận, ngày 02 tháng 11 năm 2022 

Tuyên truyền Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 

nghị quyết, kết luận chuyên đề của 

Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI,  

nhiệm kỳ 2020 - 2025 
 

 

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân phường, 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 

chính trị - xã hội phường, 

- Các Chi bộ trực thuộc. 
 

 

Thực hiện Công văn số 260-CV/BTGTU ngày 27/10/2022 của Ban Tuyên 

giáo Thành ủy tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết, kết luận chuyên 

đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI nhiệm kỳ 2020 - 2025 (viết tắt là 

các nghị quyết, kết luận chuyên đề của Tỉnh uỷ);  

Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung các nghị quyết, kết 

luận chuyên đề của Tỉnh uỷ, nhằm nâng cao hiểu biết cho cán bộ, đảng viên và 

Nhân dân về chủ trương, quan điểm của địa phương trong thực hiện những 

nhiệm vụ trọng tâm, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng văn hoá và 

con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo, Đảng uỷ phường đề nghị 

các cơ quan, đơn vị và các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt một số nội dung như 

sau: 

1. Tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và phát động cán bộ, đảng 

viên và Nhân dân tích cực tham gia Cuộc thi. 

2. Ủy ban nhân dân phường: Chỉ đạo đăng tải Kế hoạch tổ chức cuộc thi 

trên Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị để thu hút sự tham gia của cán 

bộ, đảng viên và Nhân dân. 

3. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội 

phường và các Chi bộ trực thuộc: Triển khai, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, 

công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân (từ 16 tuổi trở lên) tích 

cực tham gia Cuộc thi. 
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 (Gửi kèm Kế hoạch số 260-KH/BTGTU ngày 27/10/2022 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh uỷ về tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết, kết luận chuyên 

đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI nhiệm kỳ 2020 - 2025). 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nội 

dung công văn này và báo cáo kết quả thực hiện (lồng ghép Báo cáo hoạt động 

năm 2022 hoặc báo cáo hàng tháng) về Đảng uỷ phường qua Văn phòng Đảng 

uỷ để tổng hợp báo cáo Ban Tuyên giáo Thành ủy. 

 

Nơi nhận: T/M ĐẢNG ỦY 
- Như trên, PHÓ BÍ THƯ 
- Lưu Văn phòng Đảng ủy.  

 

              

 

 

                      Đinh Văn Sự 
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