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       Hà Tĩnh, ngày       tháng 3 năm 2020 

 

 

            Kính gửi:  

      - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị, thành phố; 

      - Các đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Thực hiện Công văn số 1807-CV/BTGTU ngày 19/3/2020 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy về việc triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm Ngày 

truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng” (Thể lệ Cuộc thi đăng trên Cổng TTĐT 

và phần mềm TDOffice của Sở), Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thực 

hiện các nội dung sau: 

1. Phổ biến và phát động trong cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên và 

lan tỏa trong đoàn viên thanh niên tích cực hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm 

hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng” trên mạng xã hội 

VCNET (http://vcnet.vn). 

2. Các phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các trường Mầm non, 

Tiểu học, Trung học cơ sở hưởng ứng cuộc thi và theo dõi, tổng hợp tình hình. 

Các đơn vị tổng hợp kết quả và báo cáo về Sở GD&ĐT bằng bảng tính 

Online google sheet (đường link của bảng tính, Sở gửi email tới các đơn vị).  

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc; 

- TT Công đoàn GDHT; 

- Các Trưởng phòng Sở; 

- Lưu: VT, CTTT. 
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Nguyễn Quốc Anh 
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