UBND TP. CẦN THƠ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 29/SGDĐT-VP

Cần Thơ, ngày 03 tháng 01 năm 2018

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v hợp tác đẩy mạnh công tác
truyền thông về giáo dục và đào tạo

Kính gửi:
- Phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện;
- Đơn vị trực thuộc Sở;
- Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường
xuyên quận, huyện.
Báo Giáo dục và Thời đại - Đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Diễn đàn toàn dân vì sự nghiệp giáo dục, là kênh truyền thông chủ lực trong việc
chuyển tải những chủ trương, chính sách về giáo dục của Đảng và Nhà nước,
các biện pháp của ngành Giáo dục trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực,
bồi dưỡng nhân tài.
Căn cứ Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban
nhân dân thành phố Cần Thơ về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ nhiệm vụ
năm học 2017-2018 với nhóm giải pháp đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo
dục và đào tạo;
Nhằm giúp giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh có thêm kênh thông tin
để kịp thời nắm bắt được những chủ trương, chính sách về giáo dục và đào tạo,
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị tạo điều kiện thuận lợi cho
phóng viên Báo Giáo dục và Thời đại đến trao đổi thông tin về tình hình giáo
dục và đào tạo của đơn vị, đồng thời, tùy vào điều kiện thực tế của đơn vị, hỗ trợ
phát hành ấn phẩm báo chí ngành (Báo Giáo dục và Thời đại, Tạp chí Tài Hoa
Trẻ) phục vụ giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh.
Nhận được Công văn này, các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Các phòng của Sở;
- Lưu VT.
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