
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
Số:           /SGDĐT-CTTT 

V/v tuyên truyền, phổ biến và tham gia 

Cuộc thi tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ 

vang Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk 

(23/11/1940-23/11/2020).  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Đắk Lắk, ngày     tháng 3 năm 2020 

Kính gửi:       

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;  

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc; 

- Giám đốc trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã, thành phố. 
 

Căn cứ Kế hoạch số 140 KH/TU, ngày 12/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về việc tổ chức Cuộc thi tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk 

(23/11/1940-23/11/2020); Công văn số 1706-CV/BTC, ngày 25/3/2020 của Ban Tổ 

chức Cuộc thi tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh về việc công bố Thể lệ, 

Tư liệu tham khảo Cuộc thi tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk 

(23/11/1940-23/11/2020),   

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về Cuộc thi, Thể lệ Cuộc thi 

đến toàn thể cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên 

(CBGVNV&HSSV) của đơn vị (Thể lệ, Tư liệu, Danh mục tài liệu tham khảo Cuộc 

thi đăng tải trên http://gddt.daklak.gov.vn/).  

2. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể của đơn vị, các nhà trường phối hợp tổ chức 

phát động tìm hiểu, tham gia Cuộc thi tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh 

Đắk Lắk (23/11/1940-23/11/2020) và tổng hợp số lượng CBGVNV&HSSV tham gia 

Cuộc thi của đơn vị báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Email nội bộ của bà 

Nguyễn Thị Mai Hương, phòng CTTT) chậm nhất ngày 27/11/2020. 

Nhận được công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển 

khai thực hiện./.  
 
 

Nơi nhận:                      GIÁM  ĐỐC 
- Như kính gửi;  

- Ban chỉ đạo Cuộc thi (để báo cáo);                                                               

- Lãnh đạo Sở (để báo cáo); 

- Các phòng, ban CM thuộc Sở (để phối hợp); 

- Lưu: VT, CTTT.                                                                                                       

       

 

 Phạm Đăng Khoa      

 

             

http://gddt.daklak.gov.vn/
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