
Kính gửi:  

- Các đồng chí Đảng ủy viên ; 

- Các Chi bộ thuộc Đảng bộ Ban Dân tộc ; 

- Các tổ chức đoàn thể thuộc Ban Dân tộc. 

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tại 

Công văn số 581-CV/ĐUK ngày 31/3/2022 và Kế hoạch 762-KH/HVCTQG 

ngày 25/02/2022 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về tham gia 

Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản 

bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022;  

Đảng ủy Ban đề nghị các đồng chí Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Phó Bí 

thư chi bộ, trưởng các đoàn thể triển khai, động viên đảng viên, công chức, lao 

động, đoàn viên, hội viên tham gia viết bài (theo chủ đề và thể lệ cuộc thi kèm 

theo Kế hoạch 762-KH/HVCTQG ngày 25/02/2022; Gửi kèm công văn này: 

Công văn số 581-CV/ĐUK ngày 31/3/2022 của Đảng ủy Khối và Kế hoạch 762-

KH/HVCTQG ngày 25/02/2022 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh). 

* Cách thức gửi bài: Bài viết gửi về Đảng ủy Ban qua đồng chí Lê Đăng 

Ninh chậm nhất là ngày 05/7/2022 để tổng hợp lựa chọn bài viết gửi Đảng ủy 

Khối (Lưu ý: gửi 01 bản in và file điện tử). 

* Số lượng bài viết: Đề nghị mỗi Chi bộ có ít nhất 01 bài dự thi trở lên. 

Đây được xem là 01 trong các tiêu chí để bình xét, xếp loại chi bộ cuối năm. 

* Giao đồng chí Lê Đăng Ninh chủ trì, phối hợp với đồng chí Tôn Minh 

Nguyệt (Văn phòng Đảng ủy) theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các chi bộ và tổng 

hợp, báo cáo Đảng ủy Khối theo quy định. 

* Giao Quản trị Mạng đăng tải toàn văn Kế hoạch 762-KH/HVCTQG 

ngày 25/02/2022;  Công văn số 581-CV/ĐUK ngày 31/3/2022 và công văn này 

của Đảng ủy Ban Dân tộc trên Website của Ban. 

Đề nghị các chi bộ, các tổ chức đoàn thể nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, VP ĐU. 

T/M ĐẢNG ỦY 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

Cầm Bá Tường 

 

ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ QUAN 

VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH 

ĐẢNG ỦY BAN DÂN TỘC 

* 

Số :         -CV/ĐU 
V/v tham gia Cuộc thi viết chính luận về 

bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, 

đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, 

thù địch lần thứ hai, năm 2022 

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

Thanh Hóa, ngày      tháng 4 năm 2022 


		tuongcb.bdt@thanhhoa.gov.vn
	2022-04-01T10:39:49+0700


		2022-04-01T13:59:00+0700


		2022-04-01T13:59:18+0700


		bdt@thanhhoa.gov.vn
	2022-04-01T13:59:49+0700




