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V/v phát động và tham gia Cuộc thi
trực tuyến “Biên cương Tổ quốc tôi”

Kính gửi:
- Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tiếp nhận Công văn số 4610/BGDĐT-GDCTHSSV
ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Bộ GDĐT về việc tổ chức hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến
“Biên cương Tổ quốc tôi” (sau đây gọi là Cuộc thi). Để Cuộc thi đạt kết quả tốt, huy động
được sự tham gia tích cực của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh (học viên)
trong toàn ngành, Sở GDĐT đề nghị Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; thủ
trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện các nội dung sau:
1. Về đối tượng dự thi, hình thức thi, thời gian tổ chức Cuộc thi, cách thức tham gia,
giải thưởng Cuộc thi…, đề nghị xem Thể lệ Cuộc thi (có gửi kèm).
2. Trưởng Phòng GDĐT, hiệu trưởng, giám đốc các đơn vị trực thuộc, phối hợp với các
tổ chức đoàn thể tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp tới cán bộ quản lý, giáo
viên, nhân viên và học sinh trong toàn đơn vị về mục đích ý nghĩa của Cuộc thi; khuyến
khích và tạo điều kiện thuận lợi để đông đảo cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh
tích cực hưởng ứng và tham gia Cuộc thi; phân công cán bộ, giáo viên theo dõi tiến độ Cuộc
thi, có sự đôn đốc, nhắc nhở kịp thời để Cuộc thi đạt kết quả tốt nhất. Thực hiện báo cáo kết quả
Cuộc thi về Sở GDĐT (qua Phòng Chính trị, tư tưởng) khi Cuộc thi kết thúc.
3. Trong quá trình tổ chức và tham gia Cuộc thi, nếu có vấn đề vướng mắc, đề nghị thông
tin về Phòng Chính trị, tư tưởng qua số điện thoại 02963.958.979, để được trao đổi thêm hoặc
liên hệ trực tiếp với Ban tổ chức Cuộc thi theo các số điện thoại được giới thiệu tại Công văn số
4610/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Bộ GDĐT (có gửi kèm).
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện tốt nội dung
công văn này./
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc và các phó GĐ Sở GDĐT;
- Trưởng các phòng thuộc Sở.
- Lưu: VT, CTTT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Bình Thư

