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Quảng Trị, ngày 07 tháng 10 năm 2021

V/v vận động đoàn viên, CNVCLĐ
tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu
“Biên cương Tổ quốc tôi”.

Kính gửi:
- Các liên đoàn lao động huyện, thị xã, thành phố;
- Các công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh.
Thực hiện Công văn số 256-CV/BTGTU ngày 01/10/2021 của Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy về việc triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Biên cương Tổ quốc tôi”. Để
góp phần tuyên truyền, khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước trong việc
triển khai Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn
dân tộc; giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp công đoàn, đoàn viên, công
nhân, viên chức lao động đối với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình
mới, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị các đơn vị tuyên truyền, vận động đoàn viên,
công nhân, viên chức, lao động tích cực tham gia Cuộc thi.
Cuộc thi do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn
vị liên quan tổ chức. Cuộc thi gồm có 3 vòng thi (tuần, bán kết, chung kết). Vòng thi
tuần: Thời gian thi bắt đầu từ ngày 01/10/2021. Vòng bán kết, chung kết: Dự kiến trong
tháng 11/2021. Thể lệ cuộc thi được đính kèm theo Công văn này.
Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị các LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố; các
công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh triển khai thực hiện../.
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Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực, các ban LĐLĐ tỉnh;
- Lưu: VT, CTCS.
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