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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SGDĐT-GDTrH 
V/v hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu  

90 năm Ngày truyền thống ngành 

Tuyên giáo của Đảng 

Kon Tum, ngày      tháng      năm 

 

   

  Kính gửi:  

    - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 

    - Các đơn vị trực thuộc Sở. 
 

 

Thực hiện Công văn số 1118/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 31/3/2020 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu 90 năm 

Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (sau đây gọi tắt là Cuộc thi), Sở 

Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở, phòng Giáo dục và Đào 

tạo các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc quyền quản lý thực 

hiện các nội dung sau: 

1. Tổ chức tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp, đảm bảo thiết thực, 

hiệu quả đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh về mục đích, ý 

nghĩa của Cuộc thi; khuyến khích và tạo điều kiện để đông đảo cán bộ quản lý, 

giáo viên, nhân viên và học sinh trong các cơ sở giáo dục hưởng ứng tham dự 

Cuộc thi. 

2. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong các cơ sở giáo dục triển khai 

Cuộc thi đạt hiệu quả (theo đường link Cuộc thi: http://vcnet.vn và Thể lệ Cuộc 

thi Gửi kèm Công văn này). 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (thực hiện); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở (để biết); 

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, GDTrH. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Thành Nhân 
 
         
 

        

http://vcnet.vn/
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