
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:         /STTTT-TTBCXB   
V/v tuyên truyền “Cuộc thi trắc 

nghiệm tìm hiểu địa danh, nhân vật 

lịch sử và các chỉ thị, nghị quyết của 

Đảng bộ tỉnh Bình Thuận năm 2023”   

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Bình Thuận, ngày        tháng 01 năm 2023 

                       Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 93-KH/BTGTU ngày 11/01/2023 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy về việc tổ chức “Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu địa danh, nhân vật 

lịch sử và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Bình Thuận năm 2023”, Sở 

Thông tin và Truyền thông đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành; UBND các 

huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các Trang thông tin điện tử của các cơ quan, 

đơn vị mình cập nhật thông tin, thể lệ cuộc thi lên các Trang thông tin điện tử 

của cơ quan, đơn vị mình nhằm phổ biến đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên 

chức, chiến sĩ, các lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, sinh viên và quần 

chúng Nhân dân trong và ngoài tỉnh hưởng ứng, tham gia.  

Hình thức thi trắc nghiệm 2 tuần/ kỳ bằng phần mềm trên Trang Thông tin 

điện tử Tỉnh ủy Bình Thuận: binhthuan.dcs.vn và các website liên kết: 

baobinhthuan.com.vn (Báo Bình Thuận); binhthuantv.vn (Đài PTTH Bình 

Thuận); tinhdoanbinhthuan.org.vn (Tỉnh đoàn Bình Thuận); 

sgddt.binhthuan.gov.vn (Sở Giáo dục và Đào tạo). 

Nhận được văn bản này, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị thủ trưởng 

các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, triển khai thực 

hiện./.    

(Gửi kèm Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi) 

 

                 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, TTBCXB. Uyên  

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

Dương Tự 
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