
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN  
VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH 

CHI BỘ SỞ TƯ PHÁP 
* 

Số: 16-CV/CB     
Tuyên truyền, phát động “Cuộc thi trắc 

nghiệm tìm hiểu địa danh, nhân vật lịch sử 
và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng bộ  

tỉnh Bình Thuận năm 2023” 

        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  
 
   Bình Thuận, ngày 31 tháng 01 năm 2023 

Kính gửi:  
               - Trưởng các Phòng, Đơn vị thuộc Sở; 

                                              - BCH Công đoàn, BCH Chi đoàn. 

 

Thực hiện Công văn số 1390-CV/ĐUK ngày 18/01/2023 của Đảng ủy 
Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Công văn số 79/STTTT-TTBCXB ngày 
19/01/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền “Cuộc thi 
trắc nghiệm tìm hiểu địa danh, nhân vật lịch sử và các Chỉ thị, Nghị quyết của 
Đảng bộ tỉnh Bình Thuận năm 2023” (viết tắt là Cuộc thi). Cấp ủy Chi bộ phối 
hợp lãnh đạo Sở Tư pháp triển khai, phát động đảng viên, công chức, viên chức, 
đoàn viên và người lao động thuộc Sở hưởng ứng, tham gia Cuộc thi, như sau: 

1. Đối tượng: Toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên và 
người lao động Sở Tư pháp. 

2. Hình thức dự thi: Thi trắc nghiệm 2 tuần/ kỳ bằng phần mềm trên 
Trang Thông tin điện tử Tỉnh ủy Bình Thuận: binhthuan.dcs.vn và các website 
liên kết: baobinhthuan.com.vn (Báo Bình Thuận); binhthuantv.vn (Đài PTTH 
Bình Thuận); tinhdoanbinhthuan.org.vn (Tỉnh đoàn Bình Thuận); 
sgddt.binhthuan.gov.vn (Sở Giáo dục và Đào tạo).. 

3. Thời gian: Cuộc thi diễn ra 12 kỳ thi (2 tuần/ 01 kỳ thi), từ ngày 
03/02/2023 đến ngày 23/7/2023. Mỗi kỳ thi, hệ thống phần mềm thi được mở 
bắt đầu từ 08 giờ ngày thứ hai và kết thúc vào lúc 17 giờ ngày chủ nhật 
tuần kế tiếp. Riêng tuần đầu tiên bắt đầu từ chiều 03/02/2023 và kết thúc vào 
ngày 19/02/2023.  

4. Phân công tham gia: Giao các phòng, đơn vị thuộc Sở tham gia Cuộc 
thi ít nhất 05 người/01 kỳ. Cụ thể: 

Số 
TT 

Tên phòng,  đơn vị Thời gian tham gia kỳ thi 
Số lượng 

người tham 
gia 

01 Văn phòng Sở Ngày 03/02/2023 - 19/02/2023  05 người 

02 Phòng Nghiệp vụ 1 Ngày 20/02/2023 - 05/3/2023 05 người 

03 Phòng Nghiệp vụ 2 Ngày 06/3/2023 - 19/3/2023 05 người 



04 Phòng Nghiệp vụ 3 + 
Thanh tra 

Ngày 20/3/2023 - 02/4/2023 05 người 

05 Phòng công chứng số 1 Ngày 03/4/2023 - 16/4/2023 05 người 

06 Phòng công chứng số 1 Ngày 17/4/2023 - 30/4/2023 05 người 

07 Trung tâm TGPL Ngày 01/5/2023 - 14/5/2023 05 người 

08 Trung tâm dịch vụ ĐGTS Ngày 15/5/2023 - 28/5/2023 05 người 

09 Văn phòng Sở + PNV1 Ngày 29/5/2023 - 11/6/2023 05 người 

10 Phòng NV 2 + Phòng NV3 Ngày 12/6/2023 - 25/6/2023 05 người 

11 Trung tâm dịch vụ ĐGTS + 
Thanh tra  

Ngày 26/6/2023 - 09/7/2023 05 người 

12 Trung tâm TGPL Ngày 10/7/2023 - 23/7/2023 05 người 

Giao Trưởng các Phòng, Đơn vị, Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Chấp 

hành Chi đoàn phổ biến, phát động đến toàn thể công chức, viên chức, đoàn 

viên, người lao động thuộc phòng, đơn vị, tổ chức mình biết, tích cực hưởng 

ứng, tham gia Cuộc thi. 

Giao Văn phòng Sở cập nhật thông tin, thể lệ cuộc thi lên Trang thông tin 

điện tử của Sở; theo dõi và báo cáo kết quả thực hiện cho cấp ủy định kỳ hàng 

tháng; tổng hợp báo cáo số lượng đảng viên, công chức, viên chức và người lao 

động đã tham gia về Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo - Dân vận) sau khi kết 

thúc cuộc thi. 

Yêu cầu Trưởng các Phòng, Đơn vị thuộc Sở, BCH Công đoàn, BCH Chi đoàn 

nghiêm túc triển khai thực hiện (Gửi kèm Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi)./. 

 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Đảng ủy Khối; 
- Sở TT và TT; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT. CB. 

T/M CẤP ỦY 
PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Thắng 
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