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    Đắk Nông, ngày 

V/v tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trên 

Internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội 

đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần 

thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

 

 

  

 Kính gửi:   - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố; 

  - Các đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 21-KH/BTGTU ngày 07/5/2021 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy về việc triển khai Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trên 

Internet tìm hiểu Nghị quyết đại hội đại biểu Đẳng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII 

và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Sở Giáo dục và 

Đào tạo triển khai đến các đơn vị nội dung sau: 

I. Mục đích cuộc thi 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những kết quả chủ yếu, 

thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 

2020-2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; góp 

phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, tuyên truyền, triển khai 

thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, 

nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của 

Đảng tới đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh. 

- Góp phần giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh 

nhận thức sâu sắc về những thành tựu nổi bật, những hạn chế, tồn tại, nguyên 

nhân và bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng 

bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XII của Đảng; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, quyết tâm 

cao trong tổ chức thực hiện Nghị quyết. 

II. Tên gọi cuộc thi 

Cuộc thi có tên gọi là “Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu Nghị 

quyết đại hội đại biểu Đẳng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. 

III. Hình thức thi 

Cuộc thi được tổ chức trên mạng Internet, người dự thi trả lời câu hỏi 

dưới hình thức trắc nghiệm do Ban Tổ chức cuộc thi đăng tải trên công thông tin 

điện tử Đảng bộ tỉnh Đắk Nông, địa chỉ http://tinhuy.daknong.gov.vn 



IV. Nội dung, đối tượng dự thi, thể lệ và cơ cấu giải thưởng  

Nội dung, đối tượng dự thi, thể lệ và cơ cấu giải thưởng được quy định cụ 

thể tại Kế hoạch số 21-KH/BTGTU ngày 07/5/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh 

ủy gửi kèm Công văn này. 

Nhận được Công văn  này, đề nghị các đơn vị nghiêm túc tổ chức triển 

khai, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Sĩ Thành 
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