
DANG BO TINH TUYEN QUANG BANG CQNG SAN VIET NAM 
BANG UY KHOI CAC C QUAN 

vA DOANH NGHIIP TINH 
* 

So 279-C V/DUK 
V/v lan/i dao tham gia Cu5c thi trtc tuyên 

"Tim hiêu iinh Tuyên Quang - 190 nãm hInh thành 
vàphát triên (1831-2021) Il  

Kinh gü'i: - Các chi, dàng b co sâ 
- Các doàn the Khôi 

Qua theo dôi, giám sat kêt qua thirc hin Cuc thi trrc tuyên "Tim hiêu tinh 
Tuyên Quang - 190 nm hInh thành và phát triên (1831-2021)" dct I cüa can b, dâng 
viên, cong chtc, viên chüc trong Dãng b Khôi t 1 con thâp. Ban Thi.thng v1i Dàng 
üy Khôi các cc quan và doanh nghip tinh yêu câu: 

1- Các chi, dáng b Co si lãnh do thirc hin nghiêm tüc Van bàn s 
271-CV/DUK ngày 30/8/2021 cüa Ban Thumg v Dáng üy KhOi ye vic tham 
gia Cuç5c thi tryc tuyén "Tim hiêu tin/i Tuyên Quang - 190 nàm hinh thành và 
phát triên (183 1-2021) ", phân cOng cap üy, Chü tch Cong doàn hithng dn can 
b, dãng viên, cong chirc, viên chüc, nguñ lao dng cüa Co quan, don vj, doanh 
nghip tham gia Cuc thi trirc tuyên. 

2- Các doãn th Khi chi dao  co sâ tuyên truyn, vn dng, huy dngti da 
so luçmg can b, doàn viên, hi viên tham gia Cuc thi trrc tuyên "Tim hiêu tinh 
Tuyên Quang - 190 näm hInh thanh và phát triên (1831-2021)". 

Kt thic mi dçit thi, tng hçip báo cáo kt qua s luçing, s hrçrt can b, dâng 
viên, cong chiirc, viên chü'c, nguO'i lao dng cüa co quan, don vi, doanh nghip tham 
gia Cuc thi ye Dâng üy Khôi CáC co quan Va doanh nghip tinh ('Qua Ban Tuyên 
giáo Dáng zy Khói). 

Noi nhân: 
- Nhix trên, 
- Ban Tuyên giáo Tinh üy, 
- Thixông trirc Dáng iy Khôi, 
- CáC ban, Van phông Dãng üy Khôi, 
- Các doàn the Khôi, 
- Luii Van phong DUK. 

T/M BAN THU UNG V1J 
PH1 sTHLrONG TRIJC 

Tuyén Quang, ngày 06 tháng 9 nàm 2021 
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