UBND TỈNH GIA LAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:1562 /SGDĐT-GDTrH

Gia Lai, ngày17 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 và phong cách Hồ
Chí Minh”

Kính gửi:
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Các phòng giáo dục và đào tạo.
Căn cứ 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 và phong cách Hồ Chí Minh” (gọi tắt là Cuộc thi);
Công văn số 1427/SGDĐT-GDTrH ngày 06/9/2019 của Sở Giáo dục Đào tạo về
việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh
viên năm học 2019-2020,
Để tiếp tục thu hút đông đảo học sinh, sinh viên (HSSV), đoàn viên, thanh
niên, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tham gia dự thi, Sở Giáo dục và Đào tạo
yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tổ chức Cuộc thi như sau:
1. Tiếp tục tổ chức phát động, tuyên truyền, quán triệt để HSSV, nhà giáo,
cán bộ trẻ biết và tham dự cuộc thi.
2. Tùy vào điều kiện thực tế, các cơ sở giáo dục tổ chức cho cán bộ, giáo
viên và học sinh, học viên, sinh viên tham gia thi trực tuyến từ 09h00 ngày
23/9/2019 đến 22h00 ngày 06/10/2019.
Truy cập trang web http://hocvalamtheobac.vn để tìm hiểu thông tin của
Cuộc thi và dự thi.
3. Báo cáo số liệu tham gia Cuộc thi (theo mẫu đính kèm) và kết quả (nếu
có) về Sở (qua Phòng Giáo dục Trung học, email gdtrh.sgddt@gialai.gov.vn)
trước ngày 22/10/2019.
Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Mọi vướng mắc liên hệ
về Sở (qua Phòng Giáo dục Trung học, điện thoại: 0364796779 hoặc
026937157950) để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ GDCTHSSV;
- Lưu: VT, GDTrH.
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Nguyễn Văn Long

MẪU BÁO CÁO SỐ LIỆU THÍ SINH THAM GIA DỰ THI CUỘC THI
“TUỔI TRẺ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC VÀ
PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”
(Kèm theo Công văn số
STT

Tổng

Đơn vị

/SGDĐT-GDTrH ngày

/9/2019)

Số lượng thí sinh dự thi
Cán bộ, Học sinh Sinh viên Học viên
giáo viên

Ghi chú

