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  Kính gửi:  

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

                                   - Các trường trực thuộc Sở. 

 

 Thực hiện Công văn số 3504/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 10/9/2020 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về tổ chức hưởng ứng Lễ phát động Cuộc thi 

"Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2020;  

 Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh" năm 2020 do Bộ GDĐT chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, 

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức. Đây là hoạt động có ý nghĩa góp phần 

tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu, rộng trong toàn ngành, nhằm đẩy mạnh việc học 

tập và làm theo đạo đức, phong cách, Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 

15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII. 

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

đơn vị trực thuộc Sở nghiên cứu Thể lệ Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2020 do Bộ GDĐT triển khai trên 

trang điện tử http://hocvalamtheobac.vn đồng thời chỉ đạo và tạo điều kiện tổ chức cho 

cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia Cuộc thi đạt hiệu quả cao. 

Thông tin chi tiết để nhận hỗ trợ kỹ thuật (tên đăng nhập, mật khẩu truy cập 

trên hệ thống, cập nhật thống kê số liệu) đề nghị liên hệ bằng thư điện tử công vụ của 

đơn vị về Ban Tổ chức, qua địa chỉ email: tiennq@vnedutech.vn , đồng chí Nguyễn 

Quán Tiến, số điện thoại 0868081186 hoặc đồng chí Kiều Cao Trinh, Phó Trưởng 

phòng Chính trị, tư tưởng Sở GDĐT, số điện thoại 0912123898./. 

 

 Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Vụ GDCTHSSV Bộ GDĐT; 

- Ban Tuyên giáo Thành ủy; 

- Thành Đoàn Hà Nội; 

- 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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