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I. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG 

Chuyên viên Ban Tuyên giáo cấp ủy cấp huyện. 

II. NỘI DUNG TÀI LIỆU 

Sử dụng chung 05 tài liệu dưới đây: 

1. Quy định số 04-QĐi/TU, ngày 26/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ 

công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy”. 

2. Quy chế hoạt động của báo cáo viên các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 

2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 234-QĐ/TU, ngày 29/4/2016 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy). 

3. Kế hoạch số 39-KH/TU, ngày 22/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) 

về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy 

mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 

chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng 

phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. 

4. Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục 

thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 

XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát 

triển bền vững đất nước. 

5. Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, 

tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”./.  


