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Số:           /SGDĐT-GDTrH-GDTX 

V/v tham gia Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh” năm 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đắk Lắk,  ngày         tháng 9 năm 2021 

 

  

  

Kính gửi:   

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

- Hiệu trưởng các trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học; 

- Giám đốc trung tâm GDTX tỉnh; trung tâm GDNN-GDTX các 

huyện, thị xã, thành phố; các trung tâm tin học, ngoại ngữ, tư 

vấn du học, giáo dục kỹ năng sống; 

- Trường CĐSP Đắk Lắk; Trung tâm HTPTGDHN trẻ khuyết tật. 

- Các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở. 

 

 Thực hiện Công văn số 3808/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 06/9/2021 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc phát động Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021 (gọi tắt là Cuộc thi), 

Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện như sau: 

 1. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn về Cuộc thi đến toàn thể cán bộ, nhà 

giáo, nhân viên và học sinh, sinh viên (CBNGNV&HSSV); vận động, khuyến 

khích CBNGNV&HSSV của đơn vị tích cực tham gia Cuộc thi theo đúng các nội 

dung được quy định tại Công văn số 3808/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 06/9/2021 (có 

văn bản gửi kèm). 

 2. Lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo các tổ chức đoàn thể phối hợp tổ chức phát 

động đoàn viên tham gia Cuộc thi hiệu quả (địa chỉ đường link tham gia Cuộc thi 

http://hocvalamtheobac.vn). 

 Nhận được Công văn này, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở GDĐT;  
- Lưu: VT, GDTrH-GDTX. 

KT. GIÁM  ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đỗ Tường Hiệp 

 

http://hocvalamtheobac.vn/
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