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Thông qua cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về niềm tự hào sâu sắc bản
sắc văn hóa truyền thống cách mạng vẻ vang của vùng đất và con người Tam Kỳ; khơi
dậy ý thức trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công cuộc xây
dựng, phát triển thành phố giàu đẹp, văn minh.

Việc phát động và tổ chức cuộc thi phải mang tính chất thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tránh
hình thức, là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 110 năm Phủ lỵ Tam Kỳ,
10 năm thành lập thành phố và đón nhận đô thị loại II. Đối tượng dự thi là Cán bộ, đảng viên,
công chức, viên chức, đoàn, hội viên, giáo viên, học sinh và nhân dân trên địa bàn phường.
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Được biết thời gian tổ chức cuộc thi: Từ ngày 13/4/2016 đến ngày 20/6/2016. Đảng ủy sẽ tổ
chức tổng kết, trao thưởng vào dịp sơ kết nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, dự kiến từ ngày
25/6/2016- 30/6/2016. Trên cơ sở những bài thi xuất sắc được Đảng ủy khen thưởng, Đảng ủy
chấm chọn gửi về Ban tổ chức cuộc thi Thành ủy theo số lượng được phân bổ, BTC cuộc thi
Thành ủy sẽ tổng kết, trao giải thưởng cuộc thi cấp Thành phố vào cuối tháng 8/2016.

Ngọc Mỹ
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