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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
An Giang, ngày 03 tháng 7 năm 2020

Kính gửi:
- Trưởng phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
Thực hiện công văn số 2328/BGDĐT-CTHSSV ngày 29/6/2020 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc tham gia cuộc thi “Tìm hiểu Tổng đài 111”, Sở
Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện một số nội dung,
cụ thể như sau:
1. Tổ chức tuyên truyền về Tổng đài điện thoại quốc gia Bảo vệ trẻ em
111 đến toàn thể học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên và người lao động trong các
cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông.
2. Hướng dẫn học sinh và tuyên truyền đến phụ huynh tìm hiểu, sử dụng
ứng dụng “Tổng đài 111” (trên nền tảng di động Androi hoặc iOS) để tham gia
cuộc thi Tìm hiểu Tổng đài 111 trước ngày 10/7/2020.
Trong quá trình tham gia, thực hiện, có vấn đề gì chưa rõ, vui lòng liên hệ
với thường trực Ban tổ chức: bà Nguyễn Thị Hải – Trưởng Tổng đài điện thoại
quốc gia Bảo vệ trẻ em 111, điện thoại: 0904549586, email:
thuanhaidpcc@gmail.com.
Đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện tốt nội dung công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ GDCTHSSV (Bộ GDĐT);
- Sở LĐTBXH;
- Trung tâm CTXHBVTE tỉnh;
- Giám đốc và các Phó GĐ, Sở GDĐT;
- Các phòng chức năng của Sở GDĐT;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, CTTT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Ký bởi: Sở Giáo dục
và Đào tạo
Email:
sogddt@angiang.gov.v
n
Cơ quan: Tỉnh An
Giang
Ngày ký: 03-07-2020
16:38:52 +07:00

Võ Bình Thư

