
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI                           

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                      

                     

Số:       /SGDĐT-CTTT-KHCN 

V/v tuyên truyền kỷ niệm các ngày 

lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng 

trong năm 2023 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập  -  Tự do -  Hạnh phúc  
 

  Hà Nội, ngày       tháng 02 năm 2023 

   

   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 Hướng dẫn số 81-HD/BTGTU ngày 08/12/2022 của Ban 

Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ 

lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023;  

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị 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 căn cứ tình hình cụ thể tổ chức tuyên truyền, kỷ niệm các 

ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023 phù hợp với điều kiện 

của đơn vị theo hướng dẫn gửi kèm (Hướng dẫn số 81-HD/BTGTU ngày 

08/12/2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy). 

Để có cơ sở đánh giá, tổng hợp báo Thành phố, đề nghị các đơn vị gửi 

báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở Giáo dục và Đào tạo qua email: 

cttt@hanoiedu.vn vào tuần thứ 3 tháng 12 năm 2023./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Vụ GDCTHSSV Bộ GDĐT; 

- Ban Tuyên giáo Thành uỷ; 

- Đ/c Giám đốc Sở; 

- Đ/c PGĐ Trần Lưu Hoa; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Cổng Thông tin điện tử của Ngành; 

- Lưu: VT, CTTT-KHCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Trần Lưu Hoa 
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