
 
 

UBND HUYỆN KRÔNG NÔ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:         /PGDĐT 

V/v hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm   

“Chung tay phòng, chống dịch Covid-

19” trên mạng xã hội VCNet 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

               Krông Nô, ngày 10 tháng 11 năm 2021       

 

             Kính gửi:  - Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS; 

    - Trường TH -THCS Nguyễn Viết Xuân.  

 

 

Thực hiện Công văn số 1701/SGDĐT-GDTXCTTT  ngày 02/11/2021 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về việc hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, 

chống dịch Covid-19” trên mạng xã hội VCNet; Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu 

cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

- Căn cứ nội dung, thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm (Có Quyết định ban hành Thể 

lệ Cuộc thi kèm theo) tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi đến 

tất cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người lao động của đơn vị mình được 

biết và hưởng ứng Cuộc thi; Riêng đối với bậc THCS các đơn vị tổ chức tuyên 

truyền và hướng dẫn học sinh đủ 14 tuổi trở lên của đơn vị mình hưởng ứng tham 

gia Cuộc thi. 

- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong đơn vị, khuyến khích, tạo điều 

kiện để cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh hưởng ứng tham 

gia Cuộc thi đạt hiệu quả. 

 Nhận được Công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực 

hiện nghiêm túc./. 

 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo PGD&ĐT; 

- CM MN,TH,THCS; 

- Các trường MN, TH, THCS; 

- Trường TH&THCS Nguyễn Viết Xuân; 

-  Lưu VT. 

 TRƯỞNG PHÒNG 

   

 

 

 

Bùi Văn Út 
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