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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
An Giang, ngày 13 tháng 4 năm 2018

V/v tổ chức các hoạt động tuyên
truyền kỷ niệm Ngày sinh C.Mác,
Ph.Ăng-ghen, V.I.Lê-nin

Kính gửi:
- Các phòng chức năng Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Trung tâm GDTX tỉnh.
Căn cứ công văn số 481-CV/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy An Giang về
việc kỷ niệm Ngày sinh C.Mác, Ph.Ăng-ghen, V.I.Lê-nin, Sở Giáo dục và Đào tạo
đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:
1. Tăng cường các hoạt động giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, công chức,
viên chức và học sinh về cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của
C.Mác, Ph.Ăng-ghen, V.I.Lê-nin đối phong trào cộng sản và công nhân quốc tế;
khẳng định giá trị bền vững và sức sống của chủ nghĩa Mác -Lênin trong thời đại
ngày nay; việc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào sự nghiệp Cách
mạnh Việt Nam của Đảng ta trong gần 09 thập kỷ qua, đặc biệt là trong công cuộc
đổi mới đất nước.
2. Các hoạt động được tổ chức dưới nhiều hình thức trong các hoạt động
của cơ quan, đơn vị, sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt bộ môn, Công đoàn, Đoàn – Hội
– Đội, phát thanh học đường,... đảm bảo tính trang trọng, hiệu quả, thiết thực, tiết
kiệm, phù hợp tâm lý, đối tượng tuyên truyền; không phô trương, hình thức và
phải gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị nhằm tạo sự chuyển biến
sâu sắc về nhận thức và hành động cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và
học sinh tại các cơ sở giáo dục và đào tạo.
3. Phát động các hoạt động thi đua nhằm góp phần thực hiện thắng lợi
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Tuyên truyền,
phát động, thực hiện các công trình do cán bộ, công chức, viên chức, học sinh,
đoàn viên, đội viên xây dựng, có ý nghĩa giáo dục đạo đức, lý tưởng cách mạng
gắn với sự kiện kỷ niệm Ngày sinh C.Mác, Ph.Ăng-ghen, V.I.Lê-nin.
Đề nghị Trưởng các phòng chức năng, thủ trưởng các đơn vị thực hiện tốt
nội dung công văn này./.
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