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Số:  43/LĐLĐ 

“V/v đôn đốc tham gia Cuộc thi tìm hiểu 80 năm  

lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh Đăk Lăk  

(23/11/1940-23/11/2020)” 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             Cư M’gar, ngày  30  tháng  7  năm 2020 

Kính gửi: Các Công đoàn cơ sở trực thuộc 

Thực hiện Công văn số: 195-CV/HU, ngày 27/7/2020 của Huyện ủy Cư M’gar 

“Về việc đôn đốc triển khai tham gia Cuộc thi tìm hiểu Lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh; 

Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Đăk Lăk lần thứ II năm 2020”. 

Ngày 15/01/2020 Liên đoàn lao động huyện ban hành Công văn số 02/LĐLĐ  

và Công văn số số 06/LĐLĐ ngày 13/02/2020 “V/v tham gia Cuộc thi tìm hiểu 80 

năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh Đăk Lăk (23/11/1940-23/11/2020) và yêu cầu các 

Công đoàn cơ sở chủ động phối hợp cơ quan, đơn vị, trường học và doanh nghiệp 

triển khai, phổ biến Kế hoạch 140-KH/TU, ngày 12/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy; Công văn 1474-CV/HU ngày 03/03/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Tham 

gia Cuộc thi tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh Đăk Lăk (23/11/1940-

23/11/2020) và Thể lệ số 03-TL/BTC ngày 03/02/2020 của Ban Tổ chức Cuộc thi tìm 

hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (23/11/1940-23/11/2020) đến toàn 

thể cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động đăng ký tham gia dự thi. Thời 

gian nộp bài thi về Ban Tuyên giáo Huyện ủy trước ngày 10/9/2020.  

Tuy nhiên đến nay số lượng bài tham gia Cuộc thi tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ 

vang Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk còn ít, chưa lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, 

công chức, viên chức, lao động. Liên đoàn Lao động huyện đề nghị Công đoàn cơ sở 

tiếp tục tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, 

lao động tích cực tham gia Cuộc thi tìm hiểu 80 lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk 

và nộp bài thi về Ban Tuyên giáo Huyện ủy trước ngày 13/9/2020. 

Đề nghị Công đoàn cơ sở trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện, báo cáo 

kết quả cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị tham gia  cuộc 

thi tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk về Liên đoàn Lao động 

huyện trước ngày 20/9/2020. 

Nơi nhận:                                                             TM. BAN THƯỜNG VỤ 

- Như kính gửi;                                                                CHỦ TỊCH 
- Ban Tuyên giáo HU;                                                        
- Lưu VT.         

               ( Đã ký) 
 

 

                                                                           

                                                                              Nguyễn Thị Vọng 



Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh 

Đắk Lắk 
Ngày 3-2-2020, Ban Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk 

đã ban hành thể lệ Cuộc thi tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (23/11/1940 

– 23/11/2020). 

Điều 1: Đối tượng dự thi 
– Cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, đoàn viên, hội viên và 

các tầng lớp nhân dân Đắk Lắk đang sinh sống, học tập, lao động trong và ngoài tỉnh. 

– Người nước ngoài đang sinh sống, học tập, công tác tại tỉnh. 

– Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký Cuộc thi không được tham gia 

dự thi. 
Điều 2: Quy định đối với bài dự thi 
– Bài dự thi viết bằng tiếng Việt, đánh máy vi tính, in trên giấy khổ A4, hoặc viết tay; 

không giới hạn số trang, hình ảnh minh họa, có đóng bìa. 

– Trên trang bìa của bài dự thi phải ghi rõ “BÀI DỰ THI TÌM HIỂU 80 NĂM LỊCH SỬ 

VẺ VANG ĐẢNG BỘ TỈNH ĐẮK LẮK”; họ, tên, tuổi (ngày, tháng, năm sinh), giới tính, 

nghề nghiệp, địa chỉ thường trú (hoặc địa chỉ nơi công tác), số điện thoại (nếu có). 

– Bài dự thi không hợp lệ là những bài sao chép nội dung giống nhau dưới mọi hình 

thức; bài dự thi trả lời không đúng chủ đề, nội dung câu hỏi Cuộc thi. 

– Ban Tổ chức Cuộc thi không trả lại bài dự thi. 
Điều 3. Thời gian tổ chức Cuộc thi 
Được tính từ ngày Ban Tổ chức tổ chức phát động Cuộc thi. Hạn cuối cùng nộp bài dự 

thi là ngày 15-9-2020 (căn cứ dấu theo bưu điện). 
Điều 4. Nơi tiếp nhận bài dự thi 
4.1. Cấp huyện và tương đương: 

Bài dự thi của địa phương, đơn vị mình, nộp về Ban Tuyên giáo, Ban Tuyên huấn các 

huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc. Riêng Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy 

Đại học Tây Nguyên, nơi nộp bài dự thi của đơn vị do các đảng ủy quy định. Hạn cuối 

cùng là ngày 15-9-2020 (căn cứ theo dấu bưu điện). 

4.2. Cấp tỉnh: 

 – Sau khi tiếp nhận bài dự thi của địa phương đơn vị mình, Ban Tuyên giáo, Ban 

Tuyên huấn các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Đảng ủy Công an tỉnh, 

Đảng ủy Đại học Tây Nguyên nộp bài dự thi về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh (qua 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) trước ngày 25-9-2020. 

– Đối với các đối tượng dự thi ở ngoài tỉnh Đắk Lắk và người nước ngoài đang sinh 

sống tại tỉnh: gửi bài dự thi về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh (qua Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy). Hạn cuối cùng là ngày 15-9-2020 (căn cứ theo dấu bưu điện). 

Địa chỉ nhận bài dự thi: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk, số 14 đường Lê Duẩn, 

thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; điện thoại: 080.50538 – 0262.844.244. 
Điều 5. Tổng kết, trao giải 
Dự kiến tổ chức Lễ tổng kết, công bố và trao giải cho các tập thể, cá nhân có bài thi 

đạt giải vào dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (23-11-1940 – 

23-11-2020) (sẽ thông báo cụ thể sau). 
Điều 6. Cơ cấu và giá trị giải thưởng 



6.1. Giải tập thể: 1 giải Nhất, trị giá 15 triệu đồng; 2 giải Nhì, trị giá 10 triệu đồng mỗi 

giải; 3 giải Ba, trị giá 7 triệu đồng mỗi giải (kèm theo Bằng khen của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy); 5 giải khuyến khích, trị giá 3 triệu đồng mỗi giải (kèm theo Giấy chứng 

nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi). 

6.2. Giải cá nhân: 1 giải Nhất, trị giá 10 triệu đồng; 2 giải Nhì, trị giá 8 triệu đồng mỗi 

giải; 3 giải Ba, trị giá 5 triệu đồng mỗi giải (kèm Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy); 10 giải Khuyến khích, trị giá 1 triệu đồng mỗi giải; kèm theo Giấy chứng nhận 

của Ban Tổ chức Cuộc thi. 
Điều 7. Câu hỏi Cuộc thi 
Câu 1: Người dự thi hãy trình bày các cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp tiêu biểu 

trước năm 1940 ở Đắk Lắk? 

Câu 2: Người dự thi hãy trình bày quá trình thành lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên của 

tỉnh Đắk Lắk? Ý nghĩa sự kiện này đối với phong trào cách mạng của tỉnh? 

 Câu 3: Người dự thi cho biết từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đã trải 

qua bao nhiêu kỳ đại hội? Thời gian, địa điểm tổ chức các kỳ đại hội? Nêu tên các 

đồng chí Bí thư Tỉnh ủy qua các thời kỳ? 

Câu 4: Người dự thi hãy trình bày những thắng lợi tiêu biểu của phong trào cách 

mạng tỉnh Đắk Lắk từ năm 1940 đến năm 1975, dưới dự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh? 

Nêu tóm tắt diễn biến, kết quả và ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Buôn Ma Thuột, 

giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10-3-1975)? 

Câu 5: Người dự thi hãy nêu một số thành tựu nổi bật trên lĩnh vực kinh tế – xã hội 

của tỉnh Đắk Lắk sau 45 năm giải phóng (từ 1975 đến nay)? 

Câu 6: Người dự thi hãy nêu cảm nhận bản thân về truyền thống lịch sử vẻ vang của 

Đảng bộ tỉnh qua 80 năm hình thành và phát triển (không quá 3000 từ). 

Điều 8: Điều khoản thi hành 

Thể lệ này thay thế Thể lệ số 02-TL/BTC, ngày 16-1-2020 của Ban Tổ chức Cuộc thi, 

có hiệu lực từ ngày ký và được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Quyết định của Ban Tổ chức Cuộc thi là quyết định cuối cùng. 

Trong quá trình tổ chức Cuộc thi, nếu có gì vướng mắc, đề nghị các cơ quan, địa 

phương, đơn vị, cá nhân phản ánh về Ban Ban Tổ chức Cuộc thi qua (Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy) để xem xét, quyết định. 
PHÓ BÍ THƯ 

Kiêm 
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CUỘC THI 

 

 

(đã ký) 
Phạm Minh Tấn 

 

 


