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Mang Yang, ngày 29 tháng 7 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tiếp tục triển khai và gửi bài tham dự
Cuộc thi “Tìm hiểu 75 năm
Lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai”

Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trường học trực thuộc.
Thực hiện Công văn số 1253/SGDĐT-GDTrH ngày 22/7/2020 của Sở Giáo
dục và Đào tạo Gia Lai về việc tiếp tục triển khai và gửi bài tham dự Cuộc thi
“Tìm hiểu 75 năm Lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai”.
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị trường học trực
thuộc tiếp tục triển khai một số nội dung sau:
1. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và đôn đốc việc tham gia hưởng ứng
Cuộc thi trong cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, để số lượng, chất
lượng bài dự thi trong các kỳ thi tiếp theo được cao hơn, tránh tình trạng tham gia
mang tính hình thức, đối phó, không đáp ứng yêu cầu đề ra.
2. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong đơn vị để triển khai Cuộc thi đạt
hiệu quả. Các thông tin liên quan về Cuộc thi đã triển khai tại Công văn
147/PGDĐT ngày 08/6/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo. Thời gian cụ thể của
các kỳ thi tiếp theo như sau:
- Kỳ thi thứ tư: Từ 09 giờ, ngày 20/7/2020 đến 17 giờ, ngày 31/7/2020;
- Kỳ thi thứ năm: Từ 09 giờ, ngày 03/8/2020 đến 17 giờ, ngày 14/8/2020;
- Kỳ thi thứ sáu: Từ 09 giờ, ngày 17/8/2020 đến 17 giờ, ngày 28/8/2020;
- Kỳ thi thứ bảy: Từ 09 giờ, ngày 31/8/2020 đến 17 giờ, ngày 11/9/2020;
- Kỳ thi thứ tám: Từ 09 giờ, ngày 14/9/2020 đến 17 giờ, ngày 25/9/2020.
Sau khi kết thúc Kỳ thi thứ tám, các đơn vị trường học tổng hợp số lượt
người tham dự Cuộc thi, gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo, qua địa chỉ email:
phamvantrung.gialai@gmail.com trước ngày 30/9/2020.
Nhận được Công văn, yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị trường học trực thuộc
nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên (T/h);
- Website Phòng GD&ĐT;
- Lưu: VT, CMTH.
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