UBND TỈNH AN GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 2088 /SGDĐT-CTTT
V/v tham gia cuộc thi Tự hào Việt
Nam lần thứ III

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
An Giang, ngày 22 tháng 11 năm 2019

Kính gửi:
- Các đơn vị trực thuộc;
- Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh.
Căn cứ công văn số 5133/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 08/11/2019 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc tham gia cuộc thi Tự hào Việt nam lần thứ III;
Căn cứ Kế hoạch số 167-KH/TĐTN-TTNTH ngày 28/10/2019 của Tỉnh
đoàn về việc phát động cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt
Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ
trưởng các đơn vị thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:
1. Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của cuộc thi cho toàn thể cán bộ, giáo
viên và học sinh của trường, vận động học sinh tham gia cuộc thi với tinh thần
tự nguyện, không ảnh hưởng đến hoạt động học tập của các em và các hoạt động
giáo dục khác tại đơn vị.
2. Thể lệ cuộc thi được đính kèm tại Kế hoạch số 167-KH/TĐTN-TTNTH
ngày 28/10/2019 của Tỉnh đoàn.
Thông tin chi tiết về cuộc
www.tuhaovienam.edu.vn hoặc fanpage:

thi

xem

thêm

tại

website:

https://www.facebook.com/cuocthituhaovietnam.
Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thực hiện tốt nội dung công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GDĐT (Vụ GDCTHSSV);
- VP.UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Tỉnh đoàn;
- Ban Giám đốc Sở GDĐT;
- Các phòng chức năng Sở GDĐT;
- Thanh tra Sở GDĐT;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, CTTT.
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