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UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1253 /SGDĐT-GDTrH

Gia Lai, ngày 22 tháng 7 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tiếp tục triển khai và gửi bài tham
dự Cuộc thi “Tìm hiểu 75 năm
Lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai”

Kính gửi:
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các trung tâm GDNN-GDTX.
Thực hiện Công văn số 3234-CV/BTGTU ngày 20/7/2020 của Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy về việc tiếp tục phối hợp triển khai và gửi bài tham dự Cuộc thi “Tìm hiểu 75
năm Lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai” (sau đây gọi là Cuộc thi).
Để tiếp tục triển khai Cuộc thi đạt kết quả tốt theo mục đích và yêu cầu đề ra,
thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ (20202025), Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các đơn vị trực thuộc, các phòng giáo
dục và đào tạo và các trung tâm GDNN-GDTX thực hiện các nội dung sau:
1. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và đôn đốc việc tham gia hưởng ứng Cuộc
thi trong cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, học viên … để số lượng, chất lượng bài
dự thi trong các kỳ thi tiếp theo được cao hơn, tránh tình trạng tham gia mang tính
hình thức, đối phó, không đáp ứng yêu cầu đề ra.
2. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong đơn vị/cơ sở giáo dục để triển khai
Cuộc thi đạt hiệu quả. Các thông tin liên quan về Cuộc thi đã triển khai tại Công văn
958/SGDĐT-GDTrH ngày 05/6/2020 của Sở GDĐT (đính kèm). Thời gian cụ thể của
các kỳ thi tiếp theo như sau:
- Kỳ thi thứ tư: Từ 09 giờ, ngày 20/7/2020 đến 17 giờ, ngày 31/7/2020.
- Kỳ thi thứ năm: Từ 09 giờ, ngày 03/8/2020 đến 17 giờ, ngày 14/8/2020.
- Kỳ thi thứ sáu: Từ 09 giờ, ngày 17/8/2020 đến 17 giờ, ngày 28/8/2020.
- Kỳ thi thứ bảy: Từ 09 giờ, ngày 31/8/2020 đến 17 giờ, ngày 11/9/2020.
- Kỳ thi thứ tám: Từ 09 giờ, ngày 14/9/2020 đến 17 giờ, ngày 25/9/2020.
Sau khi kết thúc Kỳ thi thứ tám, các đơn vị tổng hợp số lượt người tham dự
Cuộc thi, gửi về Sở GDĐT, qua địa chỉ Email: giaoductrunghocgialai@gmail.com
trước ngày 05/10/2020.
Sở GDĐT đề nghị các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện. Trong quá trình thực
hiện, nếu có vướng mắc, đơn vị liên hệ về Sở, qua Phòng Giáo dục Trung học, điện
thoại: 02693.821.650 để cùng giải quyết./.
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