DANG BO TINH PHIJ YEN
BANG UY KHOI
C QUAN, DOANH NGHIP TINH
*
S 546-CV/DUK

BANG CONG SAN VIT NAM
Tuy Hôa, ngày 08 thông 9 nám 2021

V/v htthng t'cng cuc thi tryc tuyê'n tim hiê'u
Ngh/ quyêt Dii h5i XIII cza Dáng
và Nghj quyêt Dcii h5i Dáng b5 tinh lan thXVII

KInh gtci: - Các t chirc co s& Dáng trirc thuc Dãng üy Khôi,
- Ban Thung vii Hi CCB Khôi, Doàn Khôi.

Ngây 25/8/2021, Ban Tuyên giáo Tinh üy, Tinh Doàn Phü Yen, Báo Phü
Yen ban hành K hoach so 54/KI-IPH-BTGTU-TD-BPYvê to chirc Cuôc thi truc
tuyên tim hiêu Nghj quyêt Dti hOi di biêu toàn quôc lan thr XIII cüa Dãng và
Nghj quyêt Di hOi di biêu Dãng b tinh Phü Yen lan thr XVII; Ban Tuyên giáo
Tinh üy có Cong van so 504-C V/BTGTU, ngày 07/9/202 1 ye vic huô'ngirng cuOc
thi trirc tuyên tim hiêu Nghj quyêt Di hOi XIII cüa Dãng và Nghj quyêt Dti hi
Dãng b tinh lan thir XVII,
Nh&m nâng cao nhn thirc, to sir dng thun, gop phn thi.rc hin thng lcii
Nghj quyêt Dii hi XIII cüa Dãng vâ Nghj quyêt Di hi Dãng b tinh lan thr
XVII, Ban Thurng vçi Dâng üy Khôi cci quan, doanh nghip tinh dê nghj các cap
üy, TCCSD, Ban Thithng v Hi CCB Khôi, Doàn Khôi to chrc tuyên truyên,
dng viên can b, dâng viên, cong chirc, viên chrc, hi viên, doàn viên và ngui
lao dng tIch crc hu&ng üng, tham gia Cuc thi tr'rc tuyên tim hiêu Nghj quyêt
Dti hi XIII càa Dãng va Nghj quyêt Dti hOi Dãng b tinh lan thir XVII do Ban
Tuyên giáo Tinh üy, Tinh Doàn Phá Yen, Báo Phii Yen phôi hçip to chrc.
- HInh thirc tharn gia dir thi: Lam bài thi trc nghim trirc tuyn vông loi và
bâi tir lun tr1rc tuyên vông chung ket.
- The'i gian: Trong vông 07 tun, h thng bt du m& tü lüc 07 giè 00 ngày
06/9/202 1 den 17 giô 00 ngày 24/10/202 1.
(Toànb thông tin ve Cuc thi du'çrc dáng tái trên Trang Thông tin diçn ti'c
Dáng i,y Khôi cci quan, doanh nghip tinh tçi dja chi: dukcqdn.phuyen.gov.vn và
các Trang: tuyengiao.pli uyen.gov. vn; tuoltreph uyen. vn; baoph uyen. corn. vn)
Ncyi nhân:
- Ban Tuyên giáo Tinh fiy (b/c),
- Các CQ TM,GV DUK,
- Các TCCSD truc thuôc;
- BTV Hôi CCB Khôi, Doàn Khôi,
- Website Dãng üy Khôi,
- L.ru VP DUK.

