
UBND TỈNH BÌNH THUẬN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     VĂN PHÒNG    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                  

  
       Số: 374 /VP-HCTC                     Bình Thuận, ngày 26 tháng 01 năm 2022 

V/v triển khai tuyên truyền 

Cuộc thi trắc nghiệm trực 

tuyến tìm hiểu Chủ nghĩa 

Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ 

Chí Minh, lịch sử Đảng bộ 

tỉnh Bình Thuận 

 

  Kính gửi: Trưởng các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh.   

 

Văn phòng UBND tỉnh nhận được Công văn số 37/TTTT-TTBCXB 

ngày 12/01/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về tuyên truyền Cuộc thi 

trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí 

Minh, lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận, Chánh Văn phòng UBND tỉnh chỉ 

đạo như sau: 

1. Trưởng các phòng, ban, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Văn phòng 

tổ chức quán triệt, triển khai đến toàn thể công chức, viên chức, người  lao 

động của phòng, đơn vị nội dung Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu 

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

Thuận (scan kèm theo). 

2. Trung tâm Thông tin cập nhật, đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử 

nội dung Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Chủ 

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

để phổ biến rộng rãi cho công chức, viên chức, người lao động và quần chúng 

nhân dân trong và ngoài tỉnh hưởng ứng tham gia. 

Đề nghị các Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:      CHÁNH VĂN PHÒNG 
- Như trên; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Chánh, các PVP UBND tỉnh; 

- Đoàn Thanh niên; 

- Lưu: VT, HCTC.Đào (2)       

                                                                           Nguyễn Ngọc Nam   
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