
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:                  /SGDĐT - CTTT 

V/v tuyên truyền và tổ chức hoạt động 

 kỉ niệm các ngày lễ lớn năm 2020 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

 

            Hà Tĩnh, ngày          tháng 4 năm 2020 

             Kính gửi: 

             -  Các đơn vị trực thuộc Sở; 

            -  Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

                            - Trung tâm GDNN & GDTX cấp huyện. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 40-KH/BTGTU ngày 10/4/2020 của Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy  về tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ 

tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), Kế hoạch số 87-KH/BTGTU ngày 

13/4/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền và tổ chức hoạt động 

kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt 

Nam (01/8/1930 - 01/8/2020), Công văn số 1852-CV/TU ngày 13/4/2020 của Tỉnh 

ủy về công tác tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 

22/4/2020) (Các văn bản kèm theo), Sở GD&ĐT hướng dẫn triển khai như sau: 

1. Các đơn vị, trường học cụ thể hóa các nội dung hướng dẫn, lựa chọn hình 

thức tuyên truyền và các hoạt động kỉ niệm phù hợp với tình hình thực tiễn; đảm 

bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm. 

 2. Gắn các hoạt động kỷ niệm với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phát động phong trào thi đua lập 

thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội Đảng 

bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và 

các ngày lễ lớn trong năm 2020. 

 Khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần trách nhiệm và tiềm năng sáng tạo 

của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nâng cao chất lượng dạy học và các hoạt 

động giáo dục trong tình hình dịch bệnh Covid 19. 

 3. Tiếp tục động viên, khích lệ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tích 

cực tham gia, tăng số lượt dự thi trực tuyến: “Tìm hiểu về 90 năm truyền thống 

Ngành Tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam” trên mạng xã hội VCNET 

(http://vcnet.vn). Phòng GD&ĐT phối hợp với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh, Hội đồng đội cùng cấp tuyên truyền, khuyến khích học sinh Tiểu học, Trung 

học cơ sở tích cực tham gia Cuộc thi tìm hiểu: "Bác Hồ với thiếu nhi - thiếu nhi 

với Bác Hồ". 

 Yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BTG Tỉnh ủy;  

- Giám đốc, các Phó Giám đốc; 

- Các phòng: GDMN, GDPT, TXCN; 

- Lưu: VT, CTTT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

    Trần Trung Dũng 

http://vcnet.vn/
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