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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến
“Biên cương Tổ quốc tôi”

Kính gửi:
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các trung tâm GDNN-GDTX.
Thực hiện Công văn số 4610/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 12/10/2021 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tổ chức hướng ứng Cuộc thi trực tuyến
“Biên cương Tổ quốc tôi” (sau đây gọi là Cuộc thi), Sở GDĐT yêu cầu các đơn
vị thực hiện một số nội dung sau:
1. Tuyên truyền với hình thức phù hợp tới học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo
viên, nhân viên trong nhà trường về mục đích, ý nghĩa Cuộc thi, đối tượng dự
thi, hình thức thi, thời gian thi, giải thưởng và các quy định khác (theo Thể lệ
đính kèm).
2. Khuyến khích và tạo điều kiện để đông đảo cán bộ, giáo viên, nhân viên,
học sinh, sinh viên, học viên hưởng ứng tham gia tuần 03 và tuần 04, Vòng thi
Tuần của Cuộc thi (Tuần 03: 17/10-24/10/2021; Tuần 04: 25/10-01/11/2021).
3. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong các cơ sở giáo dục triển khai
Cuộc thi hiệu quả (đường link Cuộc thi: http://www.biencuongtoquoc.vn).
Yêu cầu các đơn vị khẩn trương phát động hưởng ứng Cuộc thi. Mỗi đơn vị
cử một cán bộ đầu mối theo dõi, cập nhật thống kê số liệu thí sinh của đơn vị
tham gia dự thi, báo cáo số lượng và kết quả (nếu có) về Sở GDĐT.
Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc liên hệ về Phòng
Giáo dục Trung học, Giáo dục Chính trị và Giáo dục Thường xuyên, Sở GDĐT
(qua số điện thoại: 0364796779, gặp đ/c Giang) để được hỗ trợ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GDĐT (để b/c);
- Đăng Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, GDTrHCTTX.
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