BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI
TÌM HIỂU “KON TUM -110 NĂM
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN”
*
Số 03-CV/BTCCT

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Kon Tum, ngày 31 tháng 8 năm 2022

V/v mời dự Lễ Phát động Cuộc thi tìm hiểu
“Kon Tum-110 năm xây dựng và phát triển”

Kính gửi: - Thường trực Tỉnh ủy,
- UBND tỉnh,
- Ủy ban MTTQVN tỉnh,
- Đảng ủy Sư đoàn 10,
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ,
- Văn phòng UBND tỉnh,
- Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh,
- Các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh,
- Trường Chính trị tỉnh, Trường Cao đẳng Cộng đồng,
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum,
- Báo Kon Tum; Đài PT-TH tỉnh,
- Các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Ban tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện ủy, thành ủy và
đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Thành viên Ban Tổ chức; Ban Giám khảo Cuộc thi,
- Cổng Thông tin Điện tử của tỉnh và các cơ quan báo chí
Trung ương tại địa phương,
Thực hiện Kế hoạch số 43-KH/BTGTU, ngày 03-8-2022 của Ban Tuyên giáo
Tỉnh uỷ về việc tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Kon Tum - 110 năm xây dựng và phát
triển”, Ban Tổ chức Cuộc thi trân trọng kính mời các đại biểu dự Lễ phát động
Cuộc thi, cụ thể:
I. Thời gian: 01 buổi, khai mạc lúc 08 giờ 00, ngày 08-9-2022 (Thứ Năm)
II. Thành phần dự Hội nghị
1. Đối với điểm cầu tỉnh: Tại Hội trường Ngọc Linh, gồm:
- Đại diện Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQVN
tỉnh; Đảng ủy Sư đoàn 10. Đại diện lãnh đạo: các cơ quan tham mưu, giúp việc
Tỉnh uỷ; Văn phòng UBND tỉnh; Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh; các ban,
sở, ngành, đoàn thể tỉnh; Trường Chính trị tỉnh; Báo Kon Tum; Đài PT-TH tỉnh;
Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum; Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.
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Đại diện Thường trực, lãnh đạo Ban Tuyên giáo (Tuyên huấn) đảng ủy trực thuộc
Tỉnh ủy. Ban Tổ chức, Ban giám khảo, Tổ giúp việc Cuộc thi.
- Đề nghị các đơn vị phối hợp cử lực lượng tham gia Lễ phát động, gồm:
Đảng ủy Khối cơ quan & doanh nghiệp tỉnh cử cán bộ, công chức thuộc các ban,
sở, ngành, đoàn thể tỉnh (40 người); Công an tỉnh (30 người); Bộ Chỉ huy Quân sự
tỉnh (30 người); Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (30 người); Tỉnh Đoàn (30
người); Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (20 em); Trường Cao đẳng Cộng
đồng Kon Tum (30 em); Trường THPT Kon Tum (20 em); Trường Trung học
Chuyên Nguyễn Tất Thành (20 em); Trường THPT Duy Tân (20 em); Trường
THCS-THPT Trường Sa (20 em); Sư đoàn 10 (30 người). Riêng Tỉnh đoàn Thanh
niên và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đề nghị cử đại diện chuẩn bị và phát biểu hưởng
ứng Cuộc thi tại Lễ phát động.
* Mời: Phóng viên Báo Kon Tum, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Phân xã
TTX Việt Nam, Thường trú Báo Nhân dân tại Kon Tum, Đài Tiếng nói Việt Nam
tại Kon Tum, Đài Truyền hình Việt Nam tại Kon Tum, Cổng Thông tin Điện tử
của tỉnh đến dự, đưa tin.
2. Tại điểm cầu các huyện, thành phố, gồm:
Đại diện Thường trực Huyện ủy, Thành ủy; đại diện thường trực HĐND,
UBND, UBMTTQVN huyện, thành phố; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, các tổ
chức chính trị - xã hội các huyện, thành phố; lãnh đạo một số ngành liên quan
(Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Văn hóa-Thông tin...); lãnh đạo, cán bộ, công
chức ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy.
* Đề nghị đại biểu đến trước 10 phút để ổn định tổ chức. Riêng lực lượng
tham gia hưởng ứng Cuộc thi tại điểm cầu tỉnh, đề nghị mặc trang phục của ngành,
đơn vị; trang phục Đoàn thanh niên (đối với lực lượng thanh niên); áo trắng, quần
tối màu đối với học sinh, sinh viên.
III. Kinh phí. Thực hiện theo chế độ hiện hành
IV. Tổ chức thực hiện
1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Chỉ đạo Phòng Tổng hợp Thông tin liên lạc với
Bộ phận kỹ thuật của Văn phòng UBND tỉnh để thực hiện kết nối đường truyền
đến các điểm cầu; Phòng Lý luận Chính trị & Lịch sử Đảng chuẩn bị nội dung tổ
chức Lễ phát động, liên hệ xác nhận đại biểu Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo
UBND, UBMTTQVN tỉnh; liên hệ các đơn vị chuẩn bị phát biểu hưởng ứng Cuộc
thi và huy động lực lượng tham gia hưởng ứng tại Lễ phát động Cuộc thi.
2. Ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy: Liên hệ chuẩn bị đường truyền,
hội trường, mời đại biểu tham dự tại các điểm cầu theo đúng thành phần; tổng hợp,
báo cáo số lượng điểm cầu, thành phần tham dự về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước
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14 h00, ngày 07-9-2022 (qua đ/c Dương Thị Mộng Thu, Chuyên viên Phòng Lý
luận Chính trị & Lịch sử Đảng; số điện thoại: 0961 164 659).
3. Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh: Bố trí Hội trường; kết nối đường truyền
trực tuyến thông suốt các điểm cầu; tạo điều kiện thuận lợi để Lễ phát động thành
công.
* Lưu ý: Việc chạy thử đường truyền trực tuyến được thực hiện từ 14 giờ đến
17 giờ ngày 07-9-2022. Đề nghị các địa phương chủ động kết nối và kiểm tra
đường truyền.
Trân trọng kính mời!
Nơi nhận:
- Như trên,
- Văn phòng UBND tỉnh (p/h),
- Trang Thông tin điện tử-BTGTU,
- Lưu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO
kiêm
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
Ký bởi: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Cơ quan: Tỉnh ủy Kon Tum
Ngày ký: 31-08-2022 14:58:03
+07:00

Huỳnh Quốc Huy

