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Wv trin khai cuc thi frác nghim tim 
hiêu nghj quyêt chuyên dê thc hin 
Nghj quyêt DçLi hóiXlXDâng b5 tinh 

BANG CONG SAN VIET NAM 

TP. Yen Bái, ngày06tháng  9 nám 2021 

KInh gz'i: - Các chi, dàng b tri7rc thuc Thành üy, 
• P 9 A P • - A• fl - M1TQ va cac doan the chinh tr - xa hçn thanh pho, 

- Trung tam Truyn thông và Van hóa thành ph& 
- Bàn tin Dàng b thành ph Yen Bái, 
- Trang Thông tin din tir thành ph. 

Thirc hin K hoach s 32-KHITU, ngày 05/02/2021 cüa Thành üy Yen 
Bái ye to chüe the cuc thi, hi thi tim hiêu nghj quyOt cüa Dãng các cap 
nám 2021. Thành üy Yen Bái to chrc Cuc thi tim hiêu Nghj quyét chuyên 
d thirc hin Nghj quyt Dai  hi XIX Dâng b tinh. D t chtirc Cuc thi 
thành cong và tao  thrçc sr lan töa manh  m, sâu rng trong toàn Dàng b, 
Thành Uy yêu cu: 

1. Các chi, dãng b trirc thuc nghiêm tñc trin khai CuOc  thi dam báo 
dung theo K hoach  cüa Thành üy và Th 1 cu,c thi; thi.rng xuyên chi dao, 
hu6ng dan, don doe các chi bt, b phn trirc thuc tuyên truyên, vn ding 
can b, ctàng viên, doàn viên, hi viên va cac tang lap Nhân dan thành phô 
tIch circ hming üng, tham gia Cuc thi; tIch eire theo dOi, chia sé tin, bài vit 

A A A I 9 A I I 9 ye cuc thi tren trang cua da phuang, ca quan, doan the va tai khoan 
Facebook, zalo eá nhân. Trong qua trInh tham gia Cuc thi, nêu có gi vi.ràng 
me thông báo vài Ban T chirc Cuc thi (qua Ban Tuyên giáo Thành üy) d 
kjp thô'i hiiang dn và xir 1. 

2. lily ban MTTQ va các doàn th chInh trj - xa hii thành phé d.y manh 
tuyên truyn v Cuc thi tai dông dào doàn viên, hOi  viên và nhân dan tIch 
circ tham gia cuc thi. Thành doan Yen Bái phi hçip tuyên truyn, vn dng 
doàn viên, thanh niên tIch cijc hirâng i'rng tham gia Cuc thi. 

3. Phèng Giáo diic va Dào tao  thành ph6; các tnxng THPT trirc thuc 
Dàng bO thành ph tuyên truyn trin khai tâi toàn th can b quàn 1, giáo 
vien, nhan vien, doàn vien thanh niên tIch circ huing 1mg, tham gia Cuc thi. 



4. Trung tam Truyn thông và Van hóa thành ph, Ban biôn t.p Bàn tin 
Dãng b thành phi, Trang Thông tin dinti'r thành phé kjp thôi cliia tin, bài, 
phân ánh ye Cuc thi; cp nht thông tin kêt qua Cuc thi hang tuân. 

Yêu cu. các ca quan, dan vj quan tam, trin khai thrc hin d Cuc thi 
thành cong tt d9p./. 

Nainhân:  
- Thung trirc Thânh üy, 
-NhuKInhgüi, 
- Ban To chirc cuc thi, To giüp vic BTC, 
- Lmi BTGTU, VT/TU. 

T/L BAN THUNG VU 
CHANH VAN PHONG 
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