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V/v tiếp tục tuyên truyền tham 
gia và hưởng ứng các cuộc thi do 

Bộ GDĐT tổ chức, phát động,  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

[ 

 
Đắk�Lắk,��ngày 15 tháng�10 năm�2019 

 

    

Kính gửi�   
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành ph�;  
- Các trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học;  
- Các đơn vị trực thuộc. 

  

Thực hiện Công văn s� 4055/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 10/9/2019 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp tục đẩy mạnh tổ chức Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Công văn s� 4474/ 

BGDĐT-GDCTH��V ngày 01/10/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc 

hưởng ứng triển khai Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của 

Đảng Cộng sản Việt Nam, �ở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai 

thực hiện một s� nội dung sau: 

 1. Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh” 

 - Tiếp tục thực hiện Công văn s� 763/�GDĐT-CTTT ngày 21/5/2019 của �ở 

Giáo dục và Đào tạo về việc tham gia Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019; tổ chức phát động, tuyên 

truyền, quán triệt các em học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên trẻ, cán bộ, 

nhân viên của đơn vị tích cực tham gia Cuộc thi; 

- Phân công cán bộ phụ trách theo dõi, cập nhật và tổng hợp s� lượng học 

sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên trẻ, cán bộ tham gia Cuộc thi và gửi về �ở 

Giáo dục và Đào tạo (qua mail nội bộ của phòng Chính trị, tư tưởng); ph�i hợp xác 

minh thông tin thí sinh tham gia dự thi đạt giải. 

2. Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng 

sản Việt Nam 

- Tổ chức tuyên truyền tới học sinh, sinh viên, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo 

dục về mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi; khuyến khích và tạo điều kiện để học sinh, 

sinh viên, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tham gia Cuộc thi; 



- Ph�i hợp với các tổ chức đoàn thể trong trong nhà trường tổ chức phát 

động tham gia Cuộc thi (đường link Cuộc thi: http://vcnet.vn và Thể lệ Cuộc thi 

kèm theo). 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có thông tin cần trao đổi đề nghị 

các đơn vị liên hệ với �ở Giáo dục và Đào tạo (Bà Nguyễn Thị Mai Hương – 

Chuyên viên Phòng Chính trị, tư tưởng, điện thoại: 02623811388, di động: 

0945870972). 

 Nhận được Công văn này, �ở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển 

khai các Cuộc thi hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra./. 

 
 

��� ����� 
- Như Kính gửi; 
- Lãnh đạo �ở (để�báo�cáo);  
- Lưu� VT, CTTT. 

KT. GIÁM  Đ�C 
PHÓ GIÁM Đ�C 
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