
UBNDTỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:        / SGDĐT-GDTrH-GDTX 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

             Đắk Lắk, ngày       tháng 4 năm 2021 
      

      V/v triển khai cuộc thi trực tuyến 

“Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn 

  bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại” 
      

     Kính gửi:  

 - Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông, 

   các trường phổ thông có nhiều cấp học; 

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

- Giám đốc trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Giáo dục Nghề nghiệp. 
 

Thực hiện Công văn số 240/VNMAC-KHĐP ngày 29/3/2021 của Trung 

tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam và Công văn số 2903/UBND-NC   

ngày 07/4/2021 của Uỷ ban nhân đân tỉnh Đắk Lắk về việc triển khai cuộc thi trực 

tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để 

lại” (có văn bản và thể lệ, câu hỏi, bộ đáp án đề thi đính kèm), Sở Giáo dục và Đào 

tạo (GDĐT) yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tập trung thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Đối với phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố: chỉ đạo các trường 

Tiểu học, Trung học cơ sở thông báo cho cán bộ, giáo viên, phụ huynh, học sinh 

nắm được đối tượng dự thi, nội dung, hình thức, thời gian tổ chức cuộc thi và tham 

gia dự thi. Khuyến khích phụ huynh, học sinh THCS tham gia dự thi khi đủ điều kiện. 

2. Đối với các trường THPT: chỉ đạo giáo viên dạy môn Giáo dục quốc 

phòng và an ninh tham gia dự thi để nâng cao hiểu biết đồng thời tích luỹ kiến 

thức để tích hợp dạy học tại bài 5 “Thường thức phòng tránh một số loại bom, đạn 

và thiên tai” (sách giáo khoa GDQPAN lớp 10 hiện hành). Thông báo cho cán bộ, 

giáo viên, học sinh cách thức tham gia dự thi và nộp bài trực tuyến, động viên học 

sinh tích cực tham gia với tỷ lệ cao nhất, đặc biệt là các trường ở vùng sâu, vùng xa. 

3. Đối với Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Giáo dục Nghề nghiệp các 

huyện, thị xã, thành phố: thông báo cho cán bộ, giáo viên, học sinh nắm được đối 

tượng dự thi, nội dung, hình thức, thời gian tổ chức cuộc thi và tham gia dự thi. 

Nhận được Công văn này, Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo triển khai thực hiện 

nghiêm túc. Thông tin liên hệ phòng GDTrH - GDTX, Sở GDĐT./. 
 

 

Nơi nhận:      
  - Như kính gửi;                                                            

  - Lãnh đạo Sở GDĐT;                                                                

  - Lưu: VT, Phòng GDTrH-GDTX.                                                                                           

GIÁM ĐỐC 

 
 

Phạm Đăng Khoa 
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