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Số: 569/SGDĐT-GDTrH

Gia Lai, ngày 03 tháng 4 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tham gia Cuộc thi “Nâng cao nhận
thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ
do chiến tranh để lại ở Việt Nam”

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Các trung tâm GDNN-GDTX.
Thực hiện Công văn số 197/VNMAC-KHĐP ngày 24/3/2020 của Ban Chỉ
đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở
Việt Nam và Công văn số 711/UBND-NC ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh về
việc tham gia cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom
mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam” (sau đây gọi là Cuộc thi),
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị lãnh đạo các phòng giáo dục và đào tạo,
các đơn vị trực thuộc Sở và các trung tâm GDNN-GDTX thực hiện các nội dung
sau:
1. Tổ chức tuyên truyền tới cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, học
viên về mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi; khuyến khích và tạo điều kiện để đông
đảo học sinh, sinh viên, giáo viên, cán bộ quản lý ở các cơ sở giáo dục tham gia
Cuộc thi.
2. Phổ biến hình thức, thời gian và Thể lệ Cuộc thi đến cán bộ, giáo viên,
học sinh, sinh viên, học viên trong phạm vi quản lý, cụ thể:
- Hình thức: Thi trực tuyến trên Trang thông tin điện tử Trung tâm Hành
động bom mìn quốc gia Việt Nam tại địa chỉ http://vnmac.gov.vn/.
- Thời gian: Từ ngày 04/4/2020 đến hết ngày 04/5/2020.
- Thể lệ Cuộc thi (gửi đính kèm).
Sở đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện kịp thời. Nếu có vướng mắc, đề
nghị đơn vị liên hệ về Sở Giáo dục và Đào tạo, qua Phòng Giáo dục Trung học,
điện thoại: 02693.821.650./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GDTrH.
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