
TỈNH ỦY ĐỒNG THÁP 

BAN TUYÊN GIÁO 

* 

Số 888-CV/BTGTU 
Tuyên truyền, tham gia, hưởng ứng Cuộc thi 

trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo  

Việt Nam "Tổ quốc bên bờ sóng" năm 2022 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Đồng Tháp, ngày 09 tháng 6 năm 2022 

Ư               Kính gửi: - Các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Đảng bộ Tỉnh, 

- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Tỉnh, 

- Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tỉnh, 

- Các sở, ban, ngành Tỉnh, 

- Báo Đồng Tháp, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, 

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp, 

- Hội Nhà báo, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật và Liên 

hiệp các tổ chức hữu nghị Tỉnh, 

- Các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Tỉnh,  

- Ban tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện uỷ, thành uỷ, đảng 

uỷ trực thuộc Đảng bộ Tỉnh. 

Ngày 26/5/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Kế hoạch số 150-
KH/BTGTW về tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt 
Nam "Tổ quốc bên bờ sóng" năm 2022. Theo đó, Cuộc thi nhằm nâng cao hiểu biết 
của nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc; khơi dậy, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, ý 
thức bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. 

Để góp phần vào thành công của Cuộc thi, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị: 

1. Các cấp uỷ địa phương, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên 
truyền, phát động cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, đoàn viên, hội viên và 
nhân dân tích cực tham gia Cuộc thi. 

2. Báo Đồng Tháp, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, Cổng Thông 
tin điện tử Đồng Tháp, trang thông tin điện tử của địa phương, đơn vị: Thông tin, 
tuyên truyền, phổ biến rộng rãi mục đích, ý nghĩa Cuộc thi; đăng tải Kế hoạch tổ 
chức cuộc thi trên Cổng/Trang Thông tin điện tử của địa phương, đơn vị để thu hút 
sự tham gia của cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, đoàn viên, hội viên và các 
tầng lớp nhân dân.  

(Gửi kèm theo Kế hoạch tổ chức cuộc thi của Ban Tuyên giáo Trung ương). 

Đề nghị các cấp uỷ địa phương, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.  

Nơi nhận:                  
- Ban Tuyên giáo Trung ương (02 nơi),       

- Vụ Tuyên truyền - BTGTW,                 báo cáo 

- Vụ TTĐN và HTQT - BTGTW, 

- Thường trực Tỉnh uỷ,                              

- Như trên (thực hiện), 
- Lãnh đạo Ban, 

- Các phòng chuyên môn của Ban, 

- Lưu BTGTU + Phòng TT và BC-XB (NVTT). 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Lê Thị Kim Loan 
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