BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI
TÌM HIỂU “KON TUM - 110 NĂM
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN”
*
Số 08-CV/BTCCT

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Kon Tum, ngày 15 tháng 9 năm 2022

V/v phát động và thu nộp bài thi viết

Kính gửi: - Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy,
đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Ban Tuyên huấn thuộc BCH Quân sự tỉnh,
BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh,
- Phòng công tác Đảng, công tác chính trị
thuộc Công an tỉnh,
- Ban Tuyên giáo của Tỉnh đoàn, Hội Nông dân,
Hội Liên hiệp Phụ nữ, LĐLĐ, Hội CCB tỉnh,
Ngày 05-9-2022, Ban Tổ chức Cuộc thi đã ban hành Quy chế số 04QC/BTCCT về Cuộc thi tìm hiểu “Kon Tum - 110 năm xây dựng và phát triển”.
Sau khi ban hành Quy chế, Ban Tổ chức Cuộc thi nhận được ý kiến đề xuất của
một số địa phương, đơn vị hướng dẫn rõ hơn về công tác phát động Cuộc thi và đối
tượng nộp bài thi viết về các đầu mối theo Quy chế, tránh tình trạng trùng lặp, gây
khó khăn cho cơ sở. Về các vấn đề này, Ban Tổ chức Cuộc thi hướng dẫn như sau:
1. Về công tác phát động Cuộc thi: Căn cứ Kế hoạch số 43-KH/BTCTU và
Quy chế Cuộc thi, đề nghị Ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy Khối
cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh; Phòng công
tác Đảng, công tác chính trị (Công an tỉnh); Ban Tuyên huấn (Bộ Chỉ huy Quân sự
tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) tham mưu cho cấp ủy, thường trực các tổ
chức chính trị-xã hội cấp tỉnh có Văn bản phát động Cuộc thi và động viên toàn thể
cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên,
sinh viên, học sinh và Nhân dân hưởng ứng, tham gia Cuộc thi theo đối tượng quy
định. Văn bản phát động của địa phương, đơn vị gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi 01
bản để theo dõi, phục vụ công tác đánh giá và tổng kết Cuộc thi.
2. Về đầu mối thu nhận bài thi:
2.1. Thống nhất các tổ chức cơ sở đảng thuộc đảng bộ huyện, thành phố nào
thì thu nhận và gửi bài thi về Ban tuyên giáo cấp ủy của đảng bộ đó.
Không thực hiện nội dung: Bài thi của đoàn viên, hội viên của các tổ chức
chính trị-xã hội (từ tỉnh đến cơ sở) gửi về ban tuyên giáo các tổ chức chính trị - xã
hội cấp tỉnh (Hội LHPN tỉnh, Tỉnh đoàn thanh niên, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội
Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh).
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* Riêng các tổ chức cơ sở đảng công an, quân sự cấp huyện, đồn biên phòng
gửi bài thi về Phòng công tác Đảng, công tác chính trị (Công an tỉnh); Ban Tuyên
huấn (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) theo ngành
dọc.
Bài thi của thí sinh thuộc tổ chức cơ sở đảng công an, quân sự cấp huyện, đồn
biên phòng chỉ nộp 01 bản về đơn vị ngành dọc, không nộp thêm bản nào khác về
cấp ủy địa phương để tránh trường hợp trùng thừa bài thi1.
2.2. Đồng thời, để có cơ sở đánh giá, xét giải thưởng tập thể đối với ban tuyên
giáo các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh; đề nghị ban tuyên giáo các huyện, thành
ủy, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; phòng công tác Đảng, công tác
chính trị (Công an tỉnh); Ban Tuyên huấn (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy
Bộ đội Biên phòng tỉnh) khi thu nhận và tổng hợp số lượng bài thi theo tổ chức cơ
sở đảng cần xác định rõ các đối tượng, thành phần dự thi (đoàn viên Thanh niên,
hội viên Hội Phụ nữ, hội viên Hội Nông dân, hội viên Hội Cựu chiến binh…). Ví
dụ:
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ngọc Hồi:
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02 …
Đề nghị các đồng chí quan tâm triển khai, mọi vấn đề phát sinh (nếu có) gửi ý
kiến về Ban Tổ chức Cuộc thi (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) để kịp thời xem xét, giải
quyết.
Nơi nhận:
- Như trên,
- Các thành viên BTCCT,
- Lưu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
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Nguyễn Quang Thủy
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Thực tế đã xảy ra ở các cuộc thi trước đây.
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