
 

 

UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số: 463/SGDĐT-CTTT-GDCN 
V/v tổ chức hưởng ứng tham gia Cuộc thi 

trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm Ngày 

truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng” 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
   

   Hưng Yên, ngày 23 tháng 3 năm 2020 

   Kính gửi:  

- Các phòng thuộc Sở; 

- Các trường THPT; trường PT nhiều cấp học; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm GDTX tỉnh; các trung tâm GDNN- GDTX; 
 

Căn cứ Công văn số 1138-CV/BTGTU ngày 20/3/2020 của Ban tuyên giáo Tỉnh 

ủy về việc hưởng ứng tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành 

Tuyên giáo của Đảng”. Cuộc thi nhằm hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống 

ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2020), được tổ chức trên mạng xã hội 

VCNET (http://vcnet.vn). Cuộc thi bắt đầu tổ chức từ 10 giờ (thứ hai), ngày 23/3/2020; 

tuần cuối cùng kết thúc vào 09 giờ 00 phút thứ hai, ngày 13/7/2020. 

Để Cuộc thi tạo sự lan tỏa trong ngành giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo đề ghị 

các đơn vị tổ chức hưởng ứng Cuộc thi với nội dung sau: 

1. Các phòng thuộc Sở, các trường THPT, trường PT nhiều cấp học, Trung tâm 

GDTX tỉnh, các trung tâm GDNN- GDTX 

- Đăng tải Thể lệ, Kế hoạch tổ chức Cuộc thi (gửi kèm theo công văn) lên trang 

thông tin điện tử của đơn vị, gửi thông báo qua email, tin nhắn....cho các đối tượng thí 

sinh dự thi. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi để 

thu hút đông đảo học sinh, đoàn viên, thanh niên, cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên 

đăng ký tham gia. Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức đoàn thể ở địa 

phương để tuyên truyền về Cuộc thi. 

- Bố trí phòng máy tính, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh dự thi. 

 - Hướng dẫn học sinh, cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên truy cập vào mạng 

Internet theo đường dẫn nêu tại mục 3.2 Điều 3 Thể lệ Cuộc thi.  

 2. Các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố và thị xã 

- Tổ chức hưởng ứng Cuộc thi cho cán bộ công chức trong đơn vị. 

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc hưởng ứng Cuộc thi: Thực hiện các nội 

dung tại mục 1 nêu trên phù hợp lứa tuổi quy định tại mục 3.1 Điều 3 Thể lệ Cuộc thi. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị tổ chức triển khai thực 

hiện các nội dung trên./.  
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, CTTT-GDCN.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Đỗ Tiến Hùng 

http://vcnet.vn/
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