
K/T TRIJ(NG BAN 
PHO TRIJONG BAN TH1XONG TR1)C 

Nguyn ChI Quang 

TIM-I 1JY THIXA THIEN i-iuE BANG CONG SAN \IT NAM 
BAN TUYEN GIAO 

* Thi'ra Thiên Hue', ngày 20 tháng 3 nàm 2020 
So 1215 -CV/BTGTU 

V/v trkn khai Cu3c thi trc nghim 
"Tim hiêu 90 näm Ngày truyên thông 

ngành Tuyên giáo côa Dáng" 

KInh gii: - Thu?ing tr?c  các huyn üy, thj ñy, Thành üy Hu Va 

các diàng ñy trirc thuc Tinh üy; 
- Uy ban M.t trn To quôc Vit Nam và các doàn the 
chInh tn - xà hôi cp tinh; 
- Các co quan báo chI trên dja bàn tinh. 

Thixc hin Cong van si 8239-CV/BTGTW, ngày 16/3/2020 cüa Ban 
Tuyên giáo Trung uang ye vic to chüc Cuc thi träc nghim "Tim hiêu 90 
näm Ngày truyên thông ngành Tuyên giáo cla Dáng" trên mng xà hi 
VCNET (http://vcnet.vn); nhäm dé cuOc  thi  tao  sir lan tOa, thiêt th?c k nim 
90 nàm Ngày truyên thông ngành Tuyên giáo cüa Dàng (01/8/1930 - 
01/8/2020), Ban Tuyên giáo Tinh üy dê nghj các dja phuong, dan vj thirc 
hiên nhu sau: 

1. Trin khai sâu rng CuOc thi tim hiu trong can b, dàng viên và các 
tang lap nhân dan dê tIch circ tham gia Cuc thi. Thai gian bat dâu vào lüc 
10h00, ngày 23/3/2020 và kêt thñc vào lüc 9h00, ngày 13/7/2020. 

2. Các co quan báo chI trên dja bàn tinh ma chuyên trang, chuyên m1ic 
tuyên truyên k nim 90 närn Ngày truyên thông ngành Tuyên giáo cüa 
Dáng; giai thiu, quângbá ye CuOc  thi; kjp thai dua tin, bài phán ánh ye 
Cuc thi; tuyên truyên Lê Tong kêt Cuc thi. 

Ban Tuyên giio Tinh üy giri kern K hoach t cc và Th 1 Cuc thi, 
die nghj các don vj, dja phuong quan tam lãnh dao,  chi  dao  và tO chüc triên 
khai thuc hiên tOt. 

Ncii nhân:  
- Länh dao Ban TG; 
- BTG các huyn Uy, thj üy, Thànhüy Hue 
và các dâng b trrc thuc Tinh uy; 
- Các phông chuyên môn; 
- Luii VPTU. 
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