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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KRÔNG PẮC 

Số:             /UBND-VHTT 
V/v  công bố thể lệ, Tư liệu tham khảo 

Cuộc thi tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ 

vang Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk 

(23/11/1920 – 23/11/2020) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Krông Pắc, ngày       tháng 04 năm 2020 

Kính gửi: 

- Các phòng, ban, đơn vị huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 1172-CV/HU, ngày 03 tháng 04 năm 2020 của 

Huyện ủy huyện Krông Pắc về việc công bố thể lệ, tư liệu tham khảo Cuộc thi tìm 

hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (23/11/1920 – 23/11/2020). 

UBND huyện chỉ đạo: 

1. Các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn  

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao đẩy mạnh tuyên truyền đến toàn 

thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về Cuộc thi tìm hiểu 80 năm lịch 

sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (23/11/1920 – 23/11/2020). 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn đẩy 

mạnh tuyên truyền về Cuộc thi tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh Đắk 

Lắk (23/11/1920 – 23/11/2020); Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ 

vang Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đã công bố: Thể lệ 03, Tư liệu và các Danh mục tài 

liệu tham khảo mà Ban Tổ chức Cuộc thi đăng tải tại địa chỉ: https://drt.org.vn/; 

https://baodaklak.vn/; https://daklak.gov.vn/. 

Nhận được Công văn, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị huyện; Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Huyện ủy (b/c); 

- Chủ tịch, Các PCT UBND huyện; 

- Lãnh đạo VP HĐND - UBND; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Ngô Thị Minh Trinh 
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