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       Đắk Nông, ngày     

 
 

                    Kính gửi:  

- Các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc. 

 

Căn cứ Công văn số 658/GDTĐ ngày 21/9/2020 c   Báo Giáo dục và Thời 

đại về việc phát động, hưởng ứng cuộc thi “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và 

mái trường thân yêu” năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các phòng Giáo 

dục và Đào tạo huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc thực hiện một số nội 

dung sau: 

1. Tổ chức triển kh i Công văn số 658/GDTĐ (gửi kèm) để thoàn thể cán bộ, 

công chức, viên chức, giáo viên, người l o động và học sinh thuộc phạm vi quản lý 

tích cực hưởng ứng th m gi . 

2. Tổng hợp bài dự thi và gửi về đị  chỉ: Báo Giáo dục và Thời đại, 15 H i Bà 

Trưng, Hoàn Kiếm Hà Nội; Điện thoại: 024.39369802. 

Thông tin chi tiết về cuộc thi được đăng tải trên Báo điện tử Giáo dục và Thời 

đại (http://www.gi oducthoid i.vn) hoặc theo Thể lệ cuộc thi đính kèm. 

Nhận được Công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Phòng Giáo dục và 

Đào tạo các huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển kh i thực 

hiện./. 

 Nơi nhận:           
-- Như trên; 

-- Lưu: VT, VP.                          

                                                                        

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Sĩ Thành 
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