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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi
“Tìm hiểu 75 năm Lịch sử Đảng bộ
tỉnh Gia Lai”

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 3187-CV/BTGTU ngày 02/6/2020 của Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu 75 năm Lịch
sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai” (sau đây gọi là Cuộc thi).
Để cuộc thi đạt được kết quả như mục đích và yêu cầu đề ra, tạo sức lan
tỏa sâu rộng trong toàn ngành, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị trực
thuộc, các phòng giáo dục và đào tạo 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 tích cực
tham gia Cuộc thi.
2. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong đơn vị/cơ sở giáo dục để triển
khai Cuộc thi đạt hiệu quả.
Các thông tin liên quan về Cuộc thi (thể lệ; câu hỏi từng kỳ thi, đáp án và
kết quả thi; tài liệu tham khảo) được đăng tải trên Báo Gia Lai; Trang tin điện tử
Tuyên giáo Gia Lai http://thongtintuyengiaogialai.vn và các trang liên kết:
http://baogialai.com.vn; http://gialaitv.vn; http://tinhdoangialai.org.vn đồng
thời công bố trên làn sóng Phát thanh - Truyền hình tỉnh Gia Lai bắt đầu từ ngày
08 tháng 6 năm 2020 đến hết ngày 25 tháng 9 năm 2020.
Sở đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện kịp thời. Trong quá trình thực
hiện, nếu có vướng mắc, đơn vị liên hệ về Sở Giáo dục và Đào tạo, qua Phòng
Giáo dục Trung học, điện thoại: 02693.821.650 để cùng giải quyết./.
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