
ĐẢNG BỘ KHỐI CQ - DN TỈNH 
ĐẢNG UỶ VĂN PHÒNG UBND TỈNH 

* 
Số           - CV/ĐU 

V/v tham gia Cuộc thi trắc nghiệm  

 “Tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống LLVT  
tỉnh Lào Cai” 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Lào Cai, ngày        tháng 3 năm 2023  

 
Kính gửi:  

- BCH Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh; 

- Bí thư các Chi bộ, Trưởng các đoàn thể trực thuộc. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 147-KH/BTG ngày 03/3/2023 của Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy Lào Cai về tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet “Tìm hiểu 75 năm 

Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai”; để cuộc thi tạo sự lan tỏa 

tới toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, người lao động trong toàn 

Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh; Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các 

đồng chí Đảng uỷ viên, Bí thư các Chi bộ, Trưởng các đoàn thể trực thuộc triển 

khai thực hiện tốt một số, nội dung sau: 

1. Phổ biến, tuyên truyền, quán triệt kịp thời, đầy đủ mục đích, yêu cầu, 

nội dung và Thể lệ Cuộc thi. Động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên, hội viên, 

đoàn viên, người lao động trong đơn vị tích cực tham gia Cuộc thi. Kịp thời biểu 

dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc 

thi. 

- Báo cáo kết quả tham gia cuộc thi của đơn vị về Đảng uỷ Văn phòng để 

tổng hợp báo cáo theo quy định. 

2. Thời gian, địa chỉ tham gia cuộc thi:  

- Cuộc thi diễn ra trong 02 tuần, từ ngày 13/3/2023 đến ngày 26/3/2023; 

cụ thể như sau: 

+  Đợt 1: Bắt đầu từ 09h00’ ngày 13/3, kết  thúc vào 14h00’ ngày 

19/3/2023. 

+  Đợt  2: Bắt đầu từ 09h00’ ngày 20/3, kết thúc vào 14h00’ ngày 

26/3/2023. 

- Địa chỉ tham gia cuộc thi: Hệ  thống  thi  trắc  nghiệm  trực  tuyến Tỉnh  

uỷ  Lào  Cai: http://tuyengiao-tracnghiem.laocai.gov.vn/ hoặc Cổng  Thông  tin  

điện  tử  Ban  Tuyên  giáo  Tỉnh ủy: http://bantuyengiao.laocai.org.vn.    

3. Giao Thường trực Đảng uỷ:  

http://tuyengiao-tracnghiem.laocai.gov.vn/
http://bantuyengiao.laocai.org.vn/


2 

 

- Đôn đốc cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, người lao động tham gia 

cuộc thi; đề xuất các hình thức biểu dương, khen thưởng đối với những cá nhân 

đoạt giải theo Quy chế Cuộc thi.  

- Tổng hợp Báo cáo kết quả tham gia cuộc thi về Ban Tuyên giao Tỉnh 

ủy theo quy định ngay sau khi kết thúc cuộc thi. 

(Sao gửi kèm theo Kế hoạch, Thể lệ cuộc thi). 

Đề nghị các đồng chí Đảng uỷ viên, Bí thư các Chi bộ và các đoàn thể 

trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c), 
- Đảng uỷ Khối CQ-DN tỉnh (b/c), 

- Như kính gửi, 
- Lưu: VT, ĐU. 

T/M ĐẢNG UỶ 
BÍ THƯ 

 

 
 

 
 

 
Phan Quốc Nghĩa 
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