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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 497/SGDĐT-CTTT

Sơn La, ngày 12 tháng 03 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v phối hợp đôn đốc tham gia và nhận
bài dự thi tìm hiểu 60 năm ngày Bác
Hồ và đoàn công tác của Trung ương
về thăm và nói chuyện với đồng bào
dân tộc Tây Bắc tại Sơn La

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các đơn vị trực thuộc.
Ngày 25/12/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số
1866/SGDĐT-CTTT về hướng dẫn hưởng ứng Cuộc thi viết tìm hiểu về 60 năm
Ngày Bác Hồ và đoàn công tác của Trung ương về thăm, nói chuyện với đồng
bào các dân tộc Tây Bắc tại Sơn La (7/5/2059-7/5/2019); để phối hợp với Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thành công Cuộc thi, Sở Giáo dục và Đào
tạo đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trực thuộc tiếp tục chỉ đạo
thực hiện như sau:
1. Tiếp tục đôn đốc, quán triệt tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng
viên, giáo viên, học sinh hưởng ứng và tham gia cuộc thi.
2. Các đơn vị, trường học nhận và gửi bài dự thi về Phòng Văn hóa và
thông tin huyện/thành phố chậm nhất ngày 31/3/2019.
3. Kết thúc cuộc thi các phòng giáo dục, các đơn vị trực thuộc Sở báo cáo
kết quả cuộc thi về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Chính trị tư tưởng), gửi mail
nguyenhuongcctt@gmail.com để tổng hợp
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, CTTT.
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