
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN PHÚ NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan
V/v thông tin, tuyên truyền cuộc 
thi trực tuyến “Tìm hiểu về cuộc 
đời, sự nghiệp Nhà yêu nước Phan 
Châu Trinh”.

#DiaDiemNgayBanHanh

Kính gửi: 
- Ủy ban Mặt trận và các hội, đoàn thể;
- Các ban, ngành trên địa bàn huyện; 
- UBND các xã, thị trấn;
- Các đơn vị trường học trên địa bàn huyện.

 Thực hiện Kế hoạch số 126/KH-UBND, ngày 03/6/2022 của Ban Tổ chức 
các ngày lễ lớn huyện Phú Ninh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 150 năm Ngày 
sinh Nhà yêu nước Phan Châu Trinh; Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 01/7/2022 
của UBND huyện Phú Ninh về tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cuộc đời, 
sự nghiệp Nhà yêu nước Phan Châu Trinh”;

Từ ngày 26/7 đến 25/8/2022, UBND huyện Phú Ninh tổ chức cuộc thi trực 
tuyến “Tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp Nhà yêu nước Phan Châu Trinh” trên 
website: http://phuninh.quangnam.gov.vn hoặc http://tuoitrephuninh.net/. Để cuộc 
thi thu hút đông đảo số lượng người tham gia, UBND huyện đề nghị:

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng 
nhiều hình thức về nội dung Kế hoạch, Thể lệ, Bộ câu hỏi cuộc thi trực tuyến đến 
cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, thanh niên, 
học sinh, sinh viên và Nhân dân trong và ngoài huyện biết, hưởng ứng tham gia 
cuộc thi.

2. Các ban, ngành của huyện; UBND các xã, thị trấn quán triệt, vận động 
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp Nhân dân, lực lượng vũ 
trang, hội viên, đoàn viên và học sinh tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình tích 
cực hưởng ứng tham gia cuộc thi.

3. Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực 
thuộc Huyện ủy quán triệt, tuyên truyền rộng rãi về cuộc thi; Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam và các hội, đoàn thể huyện đẩy mạnh tuyên truyền và vận động các 
tầng lớp Nhân dân, hội viên, đoàn viên hưởng ứng tham gia cuộc thi đạt hiệu quả. 

* Mọi thông tin liên quan đên cuộc thi, liên hệ số điện thoại: 0235.3847399 
(phòng Văn hóa và Thông tin, cơ quan thường trực cuộc thi).

(Gửi kèm Kế hoạch, Thể lệ và Bộ câu hỏi cuộc thi).

http://phuninh.quangnam.gov.vn/
http://tuoitrephuninh.net/


 Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở TT-TT (b/c);
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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