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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
An Giang, ngày 30 tháng 9 năm 2019

V/v tiếp tục đẩy mạnh tổ chức Cuộc thi
“Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệu trưởng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc.
Thực hiện Quyết định số 1328/QĐ-BGDĐT, ngày 10/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo về ban hành Thể lệ Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 (gọi tắt là Cuộc thi); thực hiện công văn số
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”; để tiếp tục thu hút đông đảo học sinh, đoàn viên, thanh niên, nhà giáo, cán bộ
quản lý giáo dục tham gia Cuộc thi, Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang đề nghị Trưởng
phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố, Hiệu trưởng, Giám đốc các đơn vị
trực thuộc tổ chức thực hiện một số nội dung sau:
1. Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Bộ GDĐT tại Kế hoạch số
402/KH-BGDĐT, ngày 10/5/2019 (có gửi kèm). Căn cứ kế hoạch này, đề nghị lãnh đạo các
đơn vị tiếp tục quán triệt, tổ chức tuyên truyền và phát động để các học sinh, nhà giáo, cán
bộ trẻ biết và tích cực tham gia Cuộc thi. Phân công 01 đồng chí trong Ban giám hiệu
trường trực tiếp theo dõi chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để các thí sinh tham
gia; báo cáo về Sở GDĐT các thí sinh của đơn vị đạt kết quả cao ở các vòng thi, để theo dõi,
phối hợp và hướng dẫn khi cần thiết.
2. Triển khai thực hiện tốt công văn số 860/SGDĐT-CTTT, ngày 24/5/2019 của Sở
GDĐT về việc hưởng ứng Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh” năm 2019 và công văn số 1140/SGDĐT-CTTT, ngày 27/6/2019 của Sở
GDĐT về việc hướng dẫn bổ sung Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 (có gửi kèm).
Sinh hoạt và nhắc nhở thí sinh khi gửi tác phẩm tham gia dự thi cần sử dụng họ tên
thật, địa chỉ và số điện thoại thật, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để Ban tổ chức Cuộc thi theo
dõi, cập nhật, thống kê số liệu thí sinh tham gia, cũng như xác minh thông tin thí sinh khi
cần.
3. Các học sinh, nhà giáo cần thêm thông tin về Cuộc thi, đề nghị truy cập vào địa
chỉ: http://hocvalamtheobac.vn.
Hướng dẫn cho thí sinh có nhu cầu cần tư vấn, liên hệ theo địa chỉ sau:
- Đường dây nóng hỗ trợ kỹ thuật các nội dung liên quan về đăng ký tạo tài khoản dự
thi, đăng nhập thi, kết xuất dữ liệu: 0967345456, emial: hocvalamtheobac@egroup.vn.
- Thường trực Ban tổ chức Cuộc thi: đồng chi Nguyễn Xuân Hà, chuyên viên chính
Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại
Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, ĐT: 083. 748. 5979, email: nxha@moet,gov.vn.

4. Các thí sinh, trước khi tham gia thi cần nghiên cứu kỹ Thể lệ Cuộc thi (có gửi
kèm) và gửi bài dự thi về Ban tổ chức theo đúng địa chỉ đã hướng dẫn.
Trong quá trình tổ chức tham gia, khi có vấn đề chưa rõ, các đơn vị vui lòng liên hệ
Phòng Chính trị, tư tưởng – Sở Giáo dục và Đào tạo, điện thoại: 0763.958.979 để được giải
đáp thêm.
Đề nghị thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện tốt nội dung công văn này./.
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