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Kính gửi: - Ủy ban nhân dân thị xã; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã; 

- Tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thị ủy. 

Nhằm tiếp tục tuyên truyền nâng cao kiến thức, nhận thức về biển, đảo Việt 

Nam, về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam và đầm phá Thừa 

Thiên Huế trong tình hình mới hiện nay; góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 

Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XVI, Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương 

8 khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2045”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trên 

Internet “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và đầm phá Thừa Thiên Huế” năm 2022 

trên Cổng Thông tin điện tử của Đảng bộ tỉnh, tại địa chỉ: https://tinhuytthue.vn/. 

Tuần thi thứ nhất bắt đầu vào lúc 10 giờ 00, ngày 24/10/2022 (thứ hai). 

Để góp phần vào thành công của Cuộc thi, tạo sự lan tỏa thiết thực, sâu rộng 

trong cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, Ban Tuyên giáo Thị ủy 

đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng và lãnh đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị thực hiện 

tốt các nội dung sau: 

1. Chỉ đạo triển khai và hưởng ứng Cuộc thi ở cơ quan, địa phương, đơn vị; vận 

động cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia Cuộc thi. 

2. Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về Cuộc thi bằng nhiều hình thức, như: 

đưa tin tuyên truyền về Cuộc thi, đăng tải Thể lệ, nội dung Cuộc thi trên trang tin 

điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương, trên bản thông tin nội bộ, các tờ thông tin, 

liên kết đường link Cuộc thi…, đảm bảo cho cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng 

lớp nhân dân tham gia Cuộc thi thuận tiện.  

3. Đăng tải thông tin và kết quả Cuộc thi trên trang thông tin điện tử của các cơ 

quan, địa phương, đơn vị; chỉ đạo viết tin, bài, hình ảnh liên quan đến việc phát động, 

hưởng ứng và triển khai Cuộc thi tại cơ quan, đơn vị gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi 

(qua địa chỉ email: tranngatu.hue@gmail.com). 

https://tinhuytthue.vn/
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4. Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc để việc tham gia Cuộc thi đạt 

kết quả tốt. 

Ban Tuyên giáo Thị ủy đăng tải Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet 

“Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và đầm phá Thừa Thiên Huế” năm 2022 do Ban 

Tổ chức Cuộc thi ban hành trên trang Thông tin điện tử của Thị ủy Hương Trà tại 

địa chỉ: https://thiuyhuongtra.vn, đề nghị lãnh đạo các địa phương, đơn vị, đoàn 

thể quan tâm chỉ đạo, vận động và tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên, hội viên, 

thanh niên, học sinh và các tầng lớp nhân dân tham gia Cuộc thi đạt kết quả tốt. 

 

 

 

 

Nơi nhận:  
- Thường trực Thị ủy, 

- Như kính gửi, 

- Lưu BTG Thị uỷ. 

                             TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

               Lê Nhật Minh 
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