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V/v tuyên truyền tham gia Cuộc thi trắc
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Kính gửi:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày 28 tháng 12 năm 2021

- Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, thị xã;
- Công đoàn ngành và tương đương;
- Công đoàn LĐLĐ tỉnh phối hợp chỉ đạo.

Căn cứ Kế hoạch số 69-KH/BTC, ngày 22/12/2021 của Ban Tổ chức Cuộc thi
thi tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Lào Cai, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao
động tỉnh đề nghị các cấp công đoàn tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đoàn viên,
CNVCLĐ tham gia cuộc thi như sau:
- Tổ chức phát động Cuộc thi trong các cấp công đoàn; đẩy mạnh tuyên truyền,
động viên, khuyến khích, biểu dương, tạo điều kiện để cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ
hưởng ứng tích cực tham gia Cuộc thi.
- Nội dung thi: Tìm hiểu về sự ra đời, hoạt động và vai trò lãnh đạo của Đảng bộ
tỉnh Lào Cai qua các thời kỳ lịch sử; các sự kiện, phong trào đấu tranh, nhân vật lịch sử,
những thành tựu nổi bật của Đảng bộ tỉnh từ năm 1947 đến hết năm 2021.
- Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trực tuyến hằng tuần trên mạng internet, tại địa
chỉ: Mục Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Lào
Cai (05/3/1947 - 05/3/2022) trên Cổng Thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
(http://bantuyengiao.laocai.org.vn) và các báo, tạp chí điện tử, trang/cổng Thông tin
điện tử đã liên kết với trang trên cổng Thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
(Có Thể lệ Cuộc thi kèm theo).
Báo cáo kết quả hưởng ứng dự thi trong các cấp công đoàn của mình về Liên
đoàn Lao động tỉnh (qua Ban Tuyên giáo-Nữ công) trước ngày 25/02/2022 để tổng
hợp báo cáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy./.
Nơi nhận:
- TT LĐLĐ tỉnh;
- Như kính gửi;
- Cổng TTĐT LĐLĐ tỉnh;
- Lưu: VT, BTG-NC.
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