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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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An Giang, ngày 19 tháng 9 năm 2019

V/v hưởng ứng Cuộc thi “Những
tấm gương tâm huyết, sáng tạo học và
làm theo lời Bác” lần thứ III năm học
2019-2020
Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệu trưởng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc.
Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các tấm gương thầy giáo, cô giáo đã và
đang tận tụy cống hiến cho sự nghiệp giáo dục; các gương điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu
biểu, học trò sáng tạo, vượt khó vươn lên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến tích
cực về tư tưởng, đạo đức, lối sông văn hóa, phong cách, tác phong làm việc trong ngành
Giáo dục…, Báo Giáo dục và Thời đại phối hợp với Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Vụ
Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh sinh viên tổ chức Cuộc thi viết “Những tấm gương
tâm huyết, sáng tạo học và làm theo Bác” lần thứ III, năm học 2019-2020. (Theo công văn
số 470/GDTĐ, ngày 29 tháng 8 năm 2019 của Báo Giáo dục và Thời đại)
Để Cuộc thi đạt được những kết quả tích cực, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn
ngành và toàn xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
các huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc thông tin đầy đủ,
kip thời các nội dung liên quan (thể lệ Cuộc thi, thời gian, địa chỉ nhận tác phẩm dự thi…)
đến cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh…, đồng thời động viên, khuyến khích và tạo điều
kiện để các thành viên trong đơn vị tích cực hưởng ứng Cuộc thi này.
Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Đến hết ngày 28/02/2020.
Các tác giả gửi tác phẩm dự thi về địa chỉ: Báo Giáo dục và Thời đại, số 29B Ngô
Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 0243.948.327 – 0915.056.465. (Không gửi về Sở
Giáo dục và Đào tạo).
Thông tin chi tiết về Cuộc thi (kể cả Thể lệ cuộc thi) được đăng tải trên Báo điện tử
Giáo dục và Thời đại (http://www.giaoducthoidai.vn)
Đề nghị thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện tốt nội dung công văn này; báo
cáo kết quả về Sở GDĐT (qua Phòng Chính trị, tư tưởng) khi kết thúc Cuộc thi./.
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