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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu 90
năm Ngày truyền thống ngành
Tuyên giáo của Đảng

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố;
- Giám đốc TT Giáo dục thường xuyên An Giang;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc;
- Trưởng các phòng chức năng Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thực hiện công văn số 1118/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 31-3-2020 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu 90 năm
Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, Sở Giáo dục và Đào tạo đề
nghị thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức phát động nhằm hưởng ứng cuộc
thi nêu trên trong toàn Ngành với những nội dung, cụ thể như sau:
1. Tuyên truyền, phát động hiệu quả, phổ biến đầy đủ, về mục đích, yêu
cầu, nội dung, đối tượng, thời gian và thể lệ của cuộc thi một cách phù hợp với
tình hình cụ thể tại đơn vị (đính kèm công văn - thể lệ cuộc thi) khuyến khích
nhiều cán bộ-viên chức-công chức, người lao động, người học trong Ngành giáo
dục và đào tạo tham gia cuộc thi trên chất lượng, đúng thể lệ cuộc thi.
2. Có thể tổ chức sơ tuyển trước khi gửi các tác phẩm dự thi, chịu trách
nhiệm về nội dung thể hiện. Phân công người hướng dẫn tham gia dự thi; giải
thích về hành động sao chép tác phẩm của người khác là vi phạm Luật và giải
thích thêm những vấn đề khác có liên quan đến cuộc thi.
Nếu có vấn đề gì chưa rõ, vui lòng liên hệ Phòng Chính, trị, tư tưởng – Sở
GDĐT, điện thoại: 02963.958979 để được giải đáp thêm.
Đề nghị thủ trưởng các đơn vị liên quan thực hiện tốt nội dung công văn
này./.
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