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Phát động Cuộc thi tìm hiểu về truyền thống 
lịch sử 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam 

và Đảng bộ tỉnh Bình Thuận  

    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

   Phú Quý, ngày 08 tháng 01 năm 2020 

 

                        Kính gửi: 
 
- Các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy, 
- Các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc  
  Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện. 

 

Triển khai Công văn số 1625-CV/TU, ngày 03/01/2020 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về “Phát động Cuộc thi tìm hiểu về truyền thống lịch sử 90 năm của Đảng 

Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh Bình Thuận”, nhằm chào mừng kỷ niệm 90 

năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và Đảng 

bộ tỉnh Bình Thuận; qua đó, tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán 

bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ 

trang, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về truyền thống lịch sử vẻ vang 

của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như quá trình hình thành, phát triển, đấu tranh 

giải phóng dân tộc và xây dựng quê hương của Đảng bộ tỉnh Bình Thuận.  

Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức phát động triển khai hưởng ứng Cuộc thi: 

“Tìm hiểu về truyền thống lịch sử 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam và 

Đảng bộ tỉnh Bình Thuận” trong toàn Đảng bộ huyện do Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

tổ chức, cụ thể như sau: 

1. Đối tượng dự thi 

Tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội 

viên và mọi công dân đang sinh sống, làm việc và học tập trong và ngoài huyện.  

* Lưu ý: Các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy có trách nhiệm quán 

triệt đảng viên tích cực, gương mẫu tham gia. Các cấp ủy đảng, chính quyền, lãnh 

đạo các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể tuyên truyền, vận động, khuyến 

khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang, 

đoàn viên, hội viên (chưa là đảng viên) và Nhân dân hưởng ứng tham gia Cuộc thi. 

2. Thời gian: Bắt đầu từ ngày 06/01/2020 đến hết 29/02/2020. 

3. Thể lệ cuộc thi: Gửi kèm theo Công văn này. 

4. Ban Thường vụ Huyện ủy đề nghị: 

4.1- Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể 

chính trị - xã hội, hội quần chúng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong 

huyện chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc tinh thần Công văn này; tuyên 
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truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên của cơ quan, đơn vị, tổ 

chức mình tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo số 

liệu về số lượng Bài tham gia Cuộc thi của các cá nhân thuộc tổ chức, đơn vị, địa 

phương mình, về Thường trực Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy). 

Các bài dự thi đạt giải sẽ được trao giải tại Chương trình gặp mặt, tuyên 

dương các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu trên các lĩnh vực (từ năm 2015 

đến năm 2020) gắn với sơ kết 01 năm thực hiện phong trào thi đua kỷ niệm 50 năm 

thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh (tháng 3/2020). 

4.2- Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện đẩy mạnh công tác 

thông tin, tuyên truyền, phổ biến thường xuyên, rộng rãi về Cuộc thi. 

4.3- Giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Cấp ủy 

- Chính quyền huyện theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Công văn này, tổng hợp báo 

cáo kết quả cho thực hiện cho Thường trực Huyện ủy theo dõi, chỉ đạo. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên, 
- Thường trực Tỉnh ủy,           
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,    
- Các đ/c Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, 
- Lưu Văn phòng Cấp ủy - Chính quyền huyện.                                                                 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 
 
 

 
 

Lê Hồng Lợi 
 

(báo cáo) 
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