UBND HUYỆN MANG YANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 118/PGDĐT

Mang Yang, ngày 12 tháng 5 năm 2020
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V/v tổ chức các hoạt động tuyên truyền,
kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ
Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)

Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trường học trực thuộc.
Thực hiện Công văn số 748/SGDĐT-VP ngày 05/5/2020 của Sở Giáo dục
và Đào tạo Gia Lai về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 130 năm
ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2020), Phòng Giáo dục và Đào
tạo yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị trường học trực thuộc triển khai một số nội
dung sau:
- Nghiên cứu Kế hoạch số 293-KH/TU ngày 21/4/2020 của Tỉnh ủy Gia Lai
và Đề cương tuyên truyền, kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
(19/5/1890 -19/5/2020) để tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm hiệu quả,
thiết thực tại đơn vị (Kế hoạch và Đề cương gửi kèm Công văn này);
- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên
và học sinh nhận thức đầy đủ, sâu sắc về về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh; về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Người; tôn vinh và
tri ân sâu sắc công lao, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách
mạng Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế bằng nhiều hình
thức như tổ chức sinh hoạt khoa học (hội thảo, tọa đàm...); chú trọng các giải pháp
tuyên truyền, giáo dục, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, đào
tạo trong điều kiện hiện nay;
- Biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức các hoạt động dâng hương, tưởng niệm phù
hợp, tri ân những đóng góp to lớn của Người;
- Khuyến khích, động viên học sinh tích cực tham gia cuộc thi tìm hiểu “Bác
Hồ với thiếu nhi - thiếu nhi với Bác Hồ” đã phát động.
Nhận được Công văn, yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị trường học trực thuộc
nghiêm túc triển khai thực hiện./.
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