
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

  Số:               /SGDĐT-CTTT 
V/v tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu về biển, 

đảo Việt Nam và 60 năm ngày mở đường 

Hồ Chí Minh trên biển” 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                         

    Hà Nội, ngày      tháng 9 năm 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  Kính gửi:  

        - Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã; 

        - Các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên; 

                         - Các trường trực thuộc Sở. 

 

 Thực hiện Công văn số 496-CV/BTGTU ngày 31/8/2021 của Ban Tuyên 

giáo Thành ủy Hà Nội về việc triển khai Cuộc thi "Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 

60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển”; 

  Để Cuộc thi tạo sự lan tỏa, thiết thực góp phần tuyên truyền sâu rộng trong 

cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam, 

những chủ trường, đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước Việt 

Nam và luật pháp, công ước quốc tế về biển, đảo; quá trình hình thành phát triển 

giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của đường Hồ Chí Minh trên biển.  

Sở GDĐT đề nghị lãnh đạo phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã; các trung 

tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên, các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức 

thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia Cuộc 

thi như sau: 

1. Thời gian: Từ ngày 23/8/2021 đến 16h00, ngày 15/10/2021. 

2. Hình thức thi: Trắc nghiệm online trong 4 kỳ (02 tuần/kỳ). 

3. Đường dẫn thi: http://www.thongtintuyengiaogialai.vn 

Tài liệu tham khảo và Thể lệ của Cuộc thi trên trang điện tử tuyên giáo Gia 

Lai theo đường dẫn đã thông báo ở trên./. 

 Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Vụ GDCTHSSV Bộ GDĐT; 

- Ban Tuyên giáo Thành ủy; 

- Đ/c Giám đốc Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Cổng Thông tin điện tử của Ngành; 

- Lưu: VT, CTTT. 

 

                KT. GIÁM ĐỐC 

               PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

                Phạm Xuân Tiến 
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