
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN LỘC BÌNH 

Số:            /UBND-VHTT 

V/v tuyên truyền, triển khai Cuộc thi trắc 

nghiệm “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức 

phong cách Hồ Chí Minh” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lộc Bình, ngày        tháng 4 năm 2022 

 

 Kính gửi:  
 

 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

 

Thực hiện Công văn số 684-CV/HU ngày 09/3/2022 của Huyện ủy Lộc Bình 

về việc phát động Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh” năm 2022; Công văn số 710-CV/HU ngày 06/4/2022 của 

Huyện ủy Lộc Bình về việc tăng cường tuyên truyền và đẩy mạnh Cuộc thi trắc 

nghiệm trực tuyến trên Internet “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh năm 2022”;  

Thực hiện Công văn số 646/STTTT-TTBCXB ngày 06/4/2022 của Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn về việc tuyên truyền: triển khai Cuộc thi 

trắc nghiệm “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”; Ngày Sách 

và Văn hoá đọc Việt Nam; 

Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình yêu cầu các cơ quan, đơn vị; Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện một số nội dung, cụ thể 

như sau:  

1. Triển khai phát động hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu về tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công 

chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị. Đồng thời tăng cường 

tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tới mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn quản lý và 

người dân của địa phương hiện đang sinh sống, học tập, làm việc ở trong và ngoài 

nước, từ đủ 12 tuổi trở lên tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm 

hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022. 

 Hướng dẫn người tham gia dự thi nghiên cứu Thể lệ Cuộc thi; các văn 

bản hướng dẫn đăng ký tạo tài khoản dự thi, tránh tình trạng đăng ký không đầy 

đủ thông tin của người tham gia dự thi. Các tài liệu tham khảo, hướng dẫn cách 

thức thi, Thể lệ Cuộc thi, đăng ký tài khoản dự thi được đăng tải trên trên trang 

thi trắc nghiệm tại địa chỉ http://tracnghiem.tuyengiaolangson.vn hoặc banner 

cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 

năm 2022 tại Trang Thông tin điện tử tổng hợp của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Lạng Sơn tại địa chỉ: http://tuyengiaolangson.vn. 

2. Giao Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; UBND các 

xã, thị trấn tuyên truyền Thể lệ Cuộc thi, câu hỏi, cách thức dự thi, đề cương tuyên 
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truyền và thông báo nội dung văn bản này trên hệ thống truyền thanh cấp huyện và 

cấp xã; tuyên truyền lưu động, đăng tải tin, bài trên phương tiện thông tin đại 

chúng; hướng dẫn tuyên truyền thông qua các cuộc sinh hoạt chi bộ và các tổ chức 

đoàn thể, trong họp thôn, khu phố, các thiết chế văn hóa cơ sở. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các Sở: VH, TT&DL, TT&TT; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- Ban Tuyên giáo Huyện uỷ; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, VHTT (CVT). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Thúy 
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