ĐẢNG BỘ TỈNH LÀO CAI
HUYỆN ỦY MƯỜNG KHƯƠNG
*
Số 903 - CV/HU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Mường Khương, ngày 04 tháng 01 năm 2022

V/v phát động cuộc thi trắc nghiệm trên
internet tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ
tỉnh Lào Cai (05/3/1947 - 05/3/2022)

Kính gửi: - Các ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy,
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện,
- Các cơ quan trong khối tuyên truyền huyện,
- Các chi, đảng bộ cơ sở,
- Các Đồn biên phòng đóng quân trên địa bàn huyện.
Thực hiện Kế hoạch số 69 - KH/BTC, ngày 22/12/2021 của Ban Tổ chức
Cuộc thi tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Lào Cai về tổ chức Cuộc thi trắc
nghiệm trên internet tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Lào Cai (05/3/1947 05/3/2022), Huyện ủy Mường Khương yêu cầu các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn
vị thực hiện một số nội dung sau:
1. Công tác phát động Cuộc thi; quán triệt, hướng dẫn, tuyên truyền về
Cuộc thi
- Các chi, đảng bộ cơ sở, các Ban Xây dựng Đảng, các cơ quan, đơn vị, các
đồn biên phòng chỉ đạo, triển khai đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên,
học sinh và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc
thi.
- Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh hướng dẫn, tuyên truyền về mục đích, yêu cầu,
tầm quan trọng của Cuộc thi, nội dung Kế hoạch số 69 - KH/BTC, ngày 22/12/2021
của Ban Tổ chức Cuộc thi về tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu 75
năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Lào Cai (05/3/1947 - 05/3/2022), Thể lệ Cuộc thi do Ban Tổ
chức Cuộc thi Tỉnh Lào Cai ban hành đến cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, các
phóng viên, các tầng lớp Nhân dân và khuyến khích, động viên tích cực tham gia Cuộc
thi.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Cuộc thi trên phương tiện thông tin đại
chúng; loa truyền thanh cơ sở, tuyên truyền miệng tại các hội nghị, sinh hoạt của cơ
quan, đoàn thể qua đó giúp cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc
thêm về truyền thống cách mạng hào hùng, vẻ vang, thành tựu to lớn, toàn diện của
Đảng bộ tỉnh Lào Cai qua 75 năm xây dựng và phát triển. Góp phần nâng cao lòng
tự hào dân tộc, khát vọng phát triển đất nước; nâng cao niềm tin vào sự lãnh đạo
của các cấp ủy đảng, quyết tâm xây dựng quê hương Lào Cai ngày càng giàu đẹp,
văn minh. Góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các
luận điệu sai trái, xuyên tạc, bóp méo lịch sử của các thế lực thù địch.
2. Nội dung tham gia Cuộc thi
2.1. 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
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vật lịch sử, những thành tựu nổi bật của Đảng bộ tỉnh từ năm 1947 đến hết năm 2021.
2.2. Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trực tuyến hằng tuần trên mạng internet,
tại địa chỉ: Cổng Thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
(http://bantuyengiao.laocai.org.vn); Mục Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu
75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Lào Cai (05/3/1947 - 05/3/2022) 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).
2.3. Thời gian thi
- Thời gian thi trắc nghiệm được tiến hành theo tuần, bắt đầu tuần thi thứ nhất
từ ngày 10/01/2022 và kết thúc vào ngày 20/02/2022 (3 tuần thi).
- Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 09 giờ 00’ phút ngày thứ hai hằng tuần
và kết thúc vào 22 giờ 00’ phút ngày chủ nhật, cụ thể:
+ Tuần 1: Từ 9h00’ ngày 10/01/2022 đến 22h00’ ngày 16/01/2022.
+ Tuần 2: Từ 9h00’ ngày 17/01/2022 đến 22h00’ ngày 23/01/2022.
+ Tuần 3: Từ 9h00’ ngày 14/02/2022 đến 22h00’ ngày 20/02/2022.
2.4. Tài liệu phục vụ Cuộc thi: Hướng dẫn về tài liệu phục vụ Cuộc thi
trong Kế hoạch số 69 - KH/BTC, ngày 22/12/2021 của Ban Tổ chức Cuộc thi (gửi
kèm Kế hoạch số 69 - KH/BTC).
3. Ban Tuyên giáo Huyện ủy
- Định hướng các chi, đảng bộ cơ sở, các ban, ngành, cơ quan, đơn vị, các cơ
quan khối tuyên truyền tích cực tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về Cuộc thi; chỉ
đạo cán bộ, đảng viên và vận động đoàn viên, hội viên, học sinh tích cực tham gia
Cuộc thi.
- Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc hưởng ứng Cuộc thi ở
các chi, đảng bộ cơ sở, cơ quan, đơn vị và báo cáo kết quả hưởng ứng dự thi của
huyện hằng tuần về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy),
Thường trực Huyện ủy.
- Tham mưu Thường trực Huyện ủy kịp thời biểu dương, khen thưởng những
tập thể, cá nhân triển khai, hưởng ứng tham gia tích cực Cuộc thi theo kết quả công
bố của Ban Tổ chức Cuộc thi; đồng thời, phê bình, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị
triển khai chưa tốt về Cuộc thi.
4. Các chi, đảng bộ cơ sở, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội huyện
- Chỉ đạo, triển khai sâu rộng Cuộc thi đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn
viên, hội viên và Nhân dân.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và vận động cán bộ, đảng viên, hội viên,
đoàn viên, thanh niên, học sinh và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn hưởng ứng
tham gia Cuộc thi.
5. Huyện đoàn
- Triển khai Cuộc thi; phân công nhiệm vụ cho đoàn các cơ quan cấp huyện,
cơ sở đoàn trường học bố trí đoàn viên tham gia hưởng ứng tham gia dự thi hằng
tuần; đẩy mạnh tuyên truyền, động viên, khuyến khích, biểu dương, tạo điều kiện
để đoàn viên thanh niên hưởng ứng, tích cực tham gia Cuộc thi.
- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cấp bộ đoàn trong triển khai, hưởng
ứng Cuộc thi.
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6. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện: Triển khai Cuộc thi trong toàn ngành;
tuyên truyền, động viên, khuyến khích, biểu dương, tạo điều kiện để cán bộ, công
chức, viên chức, học sinh hưởng ứng, tích cực tham gia Cuộc thi.
7. Phòng Văn hoá và Thông tin huyện, Trung tâm Văn hoá, Thể
thao - Truyền thông huyện, Cổng thông tin điện tử huyện
- Phòng Văn hoá và Thông tin huyện chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên
truyền Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Lào
Cai (05/3/1947 - 05/3/2022) bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Thường xuyên theo dõi,
kiểm tra, tham mưu xử lý các vi phạm trong đăng tải thông tin, quan điểm sai trái,
xuyên tạc về Cuộc thi trên internet và mạng xã hội.
- Trung tâm Văn hoá, Thể thao - Truyền thông huyện, Cổng thông tin điện tử
huyện mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về Cuộc thi; đăng tải toàn văn kế
hoạch, thể lệ, tư liệu, kết quả Cuộc thi; kịp thời phản ánh đậm nét việc triển khai, phổ
biến, hưởng ứng Cuộc thi ở các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.
8. Các đồn biên phòng đóng quân trên địa bàn huyện: Xây dựng kế hoạch
triển khai Cuộc thi đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị; đẩy mạnh tuyên
truyền, động viên, khuyến khích cán bộ, chiến sỹ hưởng ứng, tích cực tham gia
Cuộc thi.
9. Các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị: Hằng tuần báo cáo kết quả tham gia
Cuộc thi về Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy) để tổng hợp báo cáo Ban
Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh, Thường trực Huyện ủy theo quy định.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT Huyện ủy,
- Các cơ quan, ban ngành, MTTQ,
Các đoàn thể CT-XH huyện,
- Các chi đảng bộ cơ sở,
- Các cơ quan khối tuyên truyền huyện,
- Cổng TTĐT huyện,
- Các đồn biên phòng,
- Lưu Văn Phòng Huyện ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

Huyện ủy Mường Khương
Tỉnh Lào Cai
04-01-2022 15:50:17 +07:00

Hoàng Văn Tuyên
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