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Số 236 - CV/ĐUK 
V/v triển khai thu hoạch Nghị quyết  

Đại hội lần thứ XIII của Đảng  
 

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

   Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 5 năm 2021 

 

Kính gửi: Các đảng ủy, chi ủy cơ sở 

 

Để đánh giá kết quả việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII 

của Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị các đảng ủy, chi ủy cơ sở chỉ đạo 

tất cả đảng viên trong đảng bộ, chi bộ tham gia làm bài thu hoạch theo hình thức 

trắc nghiệm trên Trang Thông tin điện tử Đảng bộ Khối, địa chỉ: 

https://dukcq.hatinh.gov.vn/, cụ thể như sau: 

1. Số lượng câu hỏi 50 câu. 

Do hệ thống tự động đảo câu hỏi và đáp án mỗi lần đăng nhập, vì vậy Ban 

Thường vụ Đảng ủy Khối gửi 50 câu hỏi và các phương án trả lời để các đảng viên 

nghiên cứu, tìm hiểu trước (có bộ câu hỏi kèm theo). 

2. Thời gian làm bài: 120 phút. 

3. Thời gian bắt đầu: Từ 8 giờ, ngày 25/5/2021 đến hết ngày 04/6/2021. 

4. Cách tiến hành: Có hướng dẫn kèm theo. 

5. Kết thúc đợt đánh giá học tập Nghị quyết, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối 

sẽ thông báo kết quả làm bài của đảng viên về cơ sở, vì vậy yêu cầu các cán bộ, 

đảng viên phải đăng ký đúng họ và tên, đơn vị đang quản lý khi đăng ký vào 

làm bài. 

(Do sử dụng phần mềm mới nên đảng viên đăng ký tài khoản mới so với tài 

khoản trước đây đã sử dụng). 

Nhận được văn bản, đề nghị các đảng ủy, chi ủy cơ sở triển khai thực hiện, 

những đơn vị chưa có điều kiện thu hoạch bằng hình thức trắc nghiệm thì tiến hành 

bằng hình thức viết tay trên giấy A4, có câu hỏi gửi kèm theo. Quá trình thực hiện 

có gì vướng mắc cần trao đổi, liên hệ Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối (qua đồng chí 

Trần Đức Thuận - Ủy viên BCH, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo, điện thoại 

0934.909.799) 
 

Nơi nhận: 
- Như trên, 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, (để b/c) 

- Thường trực Đảng ủy Khối, (để b/c) 

- BBT Website Đảng bộ Khối, 

- Lưu VP, BTG Đảng ủy Khối. 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 
 

 (Đã ký) 
 

Nguyễn Trọng Vân 
 

https://dukcq.hatinh.gov.vn/

		2021-05-17T14:33:41+0700
	Việt Nam
	Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh<dukhoicaccoquantinh@hatinh.dcs.vn> đã ký lên văn bản này!




