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“Tìm hiểu về truyền thống lịch sử 90 năm  
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 (kèm theo Công văn số ngày  1625-CV/TU ngày 03 /01/2020 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy) 
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Cuộc thi “Tìm hiểu về truyền thống lịch sử 90 năm của Đảng Cộng sản Việt 

Nam và Đảng bộ tỉnh Bình Thuận” nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản 

Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) có 03 câu hỏi và quy định cụ thể như sau: 

1. Câu hỏi 

Câu 1: Bạn (đồng chí, ông, bà, anh, chị…) hãy cho biết: Chi bộ cộng sản đầu 

tiên của tỉnh Bình Thuận được thành lập vào thời gian nào? Ở đâu? Có bao nhiêu 

đảng viên? Bí thư Chi bộ cộng sản đầu tiên của tỉnh Bình Thuận là ai?   

Câu 2: Từ ngày thành lập cho đến nay, Đảng bộ tỉnh Bình Thuận đã tổ chức 

bao nhiêu kỳ đại hội? Thời gian, địa điểm diễn ra từng kỳ Đại hội ? Tính đến ngày 

31/12/2019, Đảng bộ tỉnh Bình Thuận có bao nhiêu tổ chức cơ sở Đảng và bao 

nhiêu đảng viên? 

Câu 3: Bạn (đồng chí, ông, bà, anh, chị…) hãy chọn một trong ba nội dung 

sau để viết cảm nghĩ, cảm nhận của mình (bài viết ít nhất 1000 chữ): 

3.1. Cảm nghĩ về truyền thống 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản 

Việt Nam và của Đảng bộ tỉnh Bình Thuận ?   

3.2. Cảm nghĩ về một tấm gương đảng viên tiêu biểu mà bạn (đồng chí, ông, 

bà, anh, chị…) được biết tại địa phương, cơ sở hoặc trong lịch sử truyền thống của 

đảng bộ địa phương.     

3.3. Đề xuất, hiến kế để góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu 

của Đảng bộ tỉnh Bình Thuận trong tình hình mới hiện nay.   

Tài liệu tham khảo được đăng tải tại Trang Thông tin điện tử Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy Bình Thuận (btgtu.binhthuan.dcs.vn -> tài liệu/danh mục/tư liệu lịch sử), 

website Ban Tổ chức Tỉnh ủy (btctu.binhthuan.dcs.vn): 

- Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận, tập 1, 1930 - 1954 

- Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận, tập 2, 1954 - 1975 

- Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận, tập 3, 1975 - 2005 

Ngoài ra, có thể tham khảo các sách lịch sử đảng bộ địa phương, Địa chí Bình 

Thuận, Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh qua các nhiệm kỳ để thực hiện bài thi. 
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Nội dung câu hỏi cuộc thi được công bố và phổ biến rộng rãi tại Trang Thông 

tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận (btgtu.binhthuan.dcs.vn -> tài 

liệu/danh mục/tư liệu; Báo Bình Thuận (baobinhthuan.com.vn); Đài Phát Thanh 

truyền hình Bình Thuận.  

2. Quy định về bài dự thi 

Bài dự thi của người dự thi phải trả lời đúng, đầy đủ, chính xác, chuyển tải 

được các nội dung câu hỏi nêu trên; diễn đạt hay, trình bày đẹp; được tính thành 

điểm và xếp từ cao xuống thấp. 

Bài dự thi sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt. Có thể viết tay hoặc đánh máy. 

Khuyến khích đánh máy và in trên giấy A4, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 

14. Không hạn chế việc sử dụng hình ảnh để minh họa thêm bài dự thi. 

Bài dự thi phải ghi rõ ở trang đầu các thông tin cá nhân: họ tên, tuổi, địa chỉ, 

nghề nghiệp, số điện thoại liên hệ.  

Bài dự thi không hợp lệ nếu sao chép dưới mọi hình thức, trả lời sai câu hỏi. 

Các bài dự thi đạt giải sẽ được trao giải tại Chương trình gặp mặt, tuyên 

dương các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu trên các lĩnh vực (từ năm 2015 

đến năm 2020) gắn với sơ kết 01 năm thực hiện phong trào thi đua kỷ niệm 50 năm 

thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (tháng 3/2020). 

3. Thời gian và địa chỉ gửi bài dự thi 

- Hạn cuối nộp bài dự thi là ngày 29/02/2020 (căn cứ theo dấu bưu điện hoặc 

xác nhận nộp bài tại Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh).  

- Địa chỉ nhận bài: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận, số 04 Bà Triệu, Phan 

Thiết, Bình Thuận (là cơ quan thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh).  

                                                   BAN TỔ CHỨC CUỘC THI     
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