
TỈNH ỦY HẢI DƯƠNG  

BAN TUYÊN GIÁO  

* 

Số        - CV/BTGTU 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Hải Dương, ngày 01  tháng 6  năm 2022 

V/v tham gia triển khai, hưởng ứng cuộc thi 

trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo 

Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022 

 

  
 

Kính gửi:  

 

 

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh;  

- Các cơ quan khối tuyên truyền tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. 

  

Thực hiện Kế hoạch số 150-KH/BTGTW, ngày 26/5/2022 của Ban Tuyên 

giáo Trung ương về tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt 

Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022.   

Để cuộc thi đạt hiệu quả cao, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Mặt trận Tổ 

quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; Các cơ quan khối tuyên truyền tỉnh; 

Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy:  

1. Triển khai, hưởng ứng, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội 

viên, thanh niên, học sinh và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia Cuộc thi  

2. Tích cực tuyên truyền, lan toản rộng rãi về Cuộc thi trên báo chí, 

Cổng/Trang thông tin điện tử, các kênh thông tin trên mạng xã hội của các cơ 

quan, đơn vị, địa phương.  

Mọi nội dung chi tiết về Cuộc thi thể hiện trong Kế hoạch số 150-

KH/BTGTW ngày 26/5/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương (gửi kèm theo 

Công văn này). 
 

Trân trọng!  

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Trung ương, 

- Thường trực Tỉnh uỷ, 

- Lãnh đạo Ban,  

- Các thành viên BCĐ CTTTĐN tỉnh, 

- Như kính gửi, 

- Lưu VT. 

K/T TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Thắng 
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