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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu
“Hồ Chí Minh vĩ đại - sống mãi với
Quê hương và con người An Giang”
năm 2020

ính gửi: Hiệu trưởng các trường học trực thuộc
Thực hiện Công văn số 1313/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 21/5/2020 của
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) An Giang về việc hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu
“Hồ Chí Minh vĩ đại - sống mãi với Quê hương và con người An Giang” năm
2020.
Việc phát động cuộc thi là cuộc sinh hoạt chính trị sâu rộng trong nhân dân
và cũng là hoạt động nhằm giáo dục truyền thống trong đơn vị để hiểu thêm về
cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn sống
mãi trong đời sống chính trị và tinh thần của nhân dân Việt Nam nói chung và
nhân dân An Phú nói riêng, Phòng GDĐT đề nghị hiệu trưởng các đơn vị trực
thuộc thực hiện một số nội dung như sau:
1. Tổ chức tuyên truyền về cuộc thi, thông qua tập thể và cá nhân, đơn vị
thông báo rộng rãi trong toàn cơ quan về nội dung, đối tượng, thời gian, hình
thức và ý nghĩa của cuộc thi nhằm để nhiều người tham gia có chất lượng.
2. Phân công giáo viên có chuyên môn hướng dẫn và tạo điều kiện về thời
gian, tài liệu; có thể phối hợp với thư viện các trường học và thư viện huyện
cung cấp tài liệu liên quan để cuộc thi đạt chất lượng.
Bài dự thi: không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào; phân công
người kiểm duyệt nội dung các bài dự thi trước khi gửi về Ban tổ chức theo quy
định nhằm tránh các bài dự thi có nội dung phản tác dụng với ý nghĩa cuộc thi
và không lành mạnh.
3. Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn huyện triển khai đến từng cán
bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh và cố gắng phát động có ít nhất 05
bài dự thi.
4. Tài liệu kèm theo Công văn này bao gồm:
- Hệ thống câu hỏi của cuộc thi;
- Thông báo số 03/TB-BTC ngày 13/5/2020 của Ban tổ chức cuộc thi.
Yêu cầu hiệu trưởng các đơn vị thực hiện tốt nội dung Công văn này.
Trong quá trình triển khai thực hiện có vấn đề gì chưa rõ liên hệ với Ban tổ chức

để được hướng dẫn thêm. Địa chỉ liên hệ: Thư viện tỉnh An Giang, số 16, Lê
Triệu iết, Long Xuyên, An Giang. Điện thoại: 02963.727.140 hoặc điện thoại
di động 0918.473.673 (Chị Liên)./.
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