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tháng 9 năm 2021

V/v tham gia Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh” năm 2021 do Bộ GDĐT tổ chức

Kính gửi: Các trường Mầm non, Phổ thông trực thuộc.
Thực hiện công văn số 932/SGDĐT, ngày 8/9/2021 của Sở GDĐT Phú Yên
về việc tham gia Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh” năm 2021 do Bộ GDĐT tổ chức theo hình thức trực tuyến;
Thực hiện yêu cầu, mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi đối với công tác giáo dục
thế hệ trẻ; đồng thời căn cứ kết quả thành tích đạt được của CBQL, GV, NV ngành
GDĐT huyện tham gia cuộc thi này trong những năm học trước;
Phòng GDĐT đề nghị lãnh đạo các đơn vị phối hợp với Ban chấp hành Công
đoàn cơ sở; chỉ đạo Chi đoàn, giáo viên TPT Đội triển khai nội dung, thể lệ Cuộc
thi đến từng CBQL, GV, NV và học sinh, cụ thể như sau:
1. Đối tượng tham gia dự thi
- Bảng C: Dành cho đối tượng CBQL, GV, NV trẻ, dưới 35 tuổi.
- Bảng A: Dành cho học sinh cấp Trung học cơ sở, từ lớp 6 đến lớp 9.
2. Thời gian diễn ra Cuộc thi
Vòng loại gồm có 4 tuần, bắt đầu từ ngày 10/9/2021 đến 30/10/2021; Vòng
bán kết, chung kết từ ngày 08/11/2021 đến 28/11/2021, theo hình thức trực tuyến.
3. Phòng GDĐT gửi kèm theo công văn này gồm: Quyết định, Kế hoạch,
Hướng dẫn triển khai, tổ chức Cuộc thi của Bộ GDĐT và Công văn chỉ đạo của Sở
GDĐT.
Đề nghị các trường triển khai, thực hiện nghiêm túc, báo cáo kết quả Cuộc
thi về Phòng GDĐT (bộ phận Tổng hợp) trước ngày 05/12/2021./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi (để thực hiện);
- Vp Sở GDĐT (để báo cáo);
- Lãnh đạo, các bộ phận;
- Lưu VT, TH.
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