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ỦY BAN NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    HUYỆN CƯ JÚT        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:             /UBND-VP      Cư Jút, ngày        
       V/v tham gia Cuộc thi trực tuyến  

tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam  

      "Tổ quốc bên bờ sóng" năm 2022    

 

      Kính gửi:   

- Các phòng, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

  

 Triển khai Kế hoạch số 938/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 11/7/2022 của 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông về việc tham gia Cuộc thi trực 

tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam "Tổ quốc bên bờ sóng" năm 

2022 (có văn bản kèm theo). 

UBND huyện chỉ đạo như sau: 

1. Giao Các phòng, đơn vị, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên 

quan tổ chức thông tin, tuyên truyền rộng rãi Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về 

biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022 theo yêu cầu của Ban 

Tuyên giáo Trung ương; đồng thời vận động cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động và quần chúng nhân dân tham gia Cuộc thi. 

2. Một số thông tin về Cuộc thi như sau: 

- Thời gian chính thức diễn ra Cuộc thi bắt đầu vào lúc 16h00’, Thứ Tư, 

ngày 06 tháng 7 năm 2022. Vòng thi tuần sẽ kết thúc sau đó 4 tuần, tức 

15h59’phút, Thứ Tư, ngày 03 tháng 8 năm 2022. 

- Các thông tin liên quan và Thể lệ Cuộc thi được đăng tải trên Website 

https://www.toquocbenbosong.vn (Mã QR Thể lệ Cuộc thi gửi kèm theo) 

Nhận được Công văn này, Thủ trưởng các đơn vị nêu trên triển khai 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận:    
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 
- CVP, PCVP, CVTH; 

- Lưu: VT, VP. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Võ Xuân Dương 

 

 

https://www.toquocbenbosong.vn/
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