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 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Đăk Nông,  ngày  

  Kính gửi:  

-  Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 

-  Các đơn vị trực thuộc. 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 553/KH-BGDĐT ngày 09/7/2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về tổ chức cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020; 

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 

15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu 

các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tổ chức tuyên truyền đến toàn thể học sinh, học viên, cán bộ quản lý, 

giáo viên tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi. 

2. Hướng dẫn học sinh, học viên, cán bộ quản lý, giáo viên đăng ký và 

tham gia thi. 

3. Về nội dung thi, tổ chức Lễ phát động cuộc thi, Vòng loại, Vòng bán 

kết, Vòng thi chung kết xếp hạng toàn quốc, Lễ Tổng kết – Trao giải chung cuộc 

Cuộc thi, chi tiết theo Kế hoạch số 553/KH-BGDĐT BGDĐT ngày 09/7/2020 

và Thể lệ Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh” năm 2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1748/QĐ-BGDĐT 

ngày 02/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

4. Thông tin chính thức về Cuộc thi: truy cập tại trang thông tin điện tử 

http://hocvalamtheobac.vn 

Nhận được Công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị 

nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                                     KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                 PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Lưu: VT, GDTXCTTT. 

 

 

                                                                              Trần Sĩ Thành 
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