
TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 

BAN TUYÊN GIÁO 
     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

                    * 

Số  518 - CV/BTGTU 
Tuyên truyền, phổ biến 

 Tham gia Cuộc thi trực tuyến 

Tìm hiểu “Biên cương Tổ quốc tôi” 

 

   Bình Thuận, ngày 05  tháng 10 năm 2021 

 Kính gửi:  

   

 - Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, 

 - Ban tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện, thị,  

  thành ủy, đảng ủy trực thuộc, 

- Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh. 

  

Thực hiện Công văn số 1414-CV/BTGTW, ngày 24/9/2021 của Ban Tuyên giáo 

Trung ương về việc phối hợp, triển khai Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu “Biên cương Tổ 

quốc tôi”. 

Để tuyên truyền, khẳng định chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà 

nước, những nỗ lực của các địa phương trong việc triển khai Chiến lược bảo vệ 

biên giới quốc gia, thiết thực triển khai Nghị quyết Đại hội 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 toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nhất là thế hệ trẻ đối với 

nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Ban Tuyên giáo Tỉnh 

ủy trân trọng đề nghị 

- Các sở, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; các địa 

phương, đơn vị quan tâm triển khai tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, 

hội viên thuộc địa phương, đơn vị mình tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu 

“Biên cương Tổ quốc tôi”. 

- Sở Thông tin - Truyền thông, Báo Bình Thuận, Đài phát thanh - Truyền hình 

Bình Thuận tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông để đông đảo cán bộ, đảng 

viên và Nhân dân nắm được thể lệ và hình thức Cuộc thi (thể lệ gửi kèm). 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị quan tâm chỉ đạo triển 

khai thực hiện. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận:  
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo), 

- Như kính gửi, 

- Lãnh đạo Ban (M), 

- Phòng TT-TT (M), 

- Lưu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đ.Tiến 

K/T TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 
 

 

Nguyễn Ngọc Hòa 
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