
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ  ĐÀO TẠO 
 

Số:           /SGDĐT-TCCB-CTTT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         Đắk Lắk, ngày         tháng 10 năm 2021 

V/v tổ chức hưởng ứng Cuộc thi  

trực tuyến “Biên cương Tổ quốc tôi”. 

 

Kính gửi:  

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

- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã và thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc. 

 

Thực hiện Công văn số 4610/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 12/10/2021 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến 

“Biên cương Tổ quốc tôi”, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển 

khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tổ chức tuyên truyền tới học sinh, sinh viên, nhà giáo, cán bộ quản lý 

giáo dục về mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi; khuyến khích và tạo điều kiện để 

học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục tham gia 

Cuộc thi. 

2. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong trong nhà trường tổ chức phát 

động tham gia Cuộc thi (đường link Cuộc thi: http://www.biencuongtoquoc.vn 

và Thể lệ Cuộc thi kèm theo). 

3. Phân công cán bộ phụ trách theo dõi, cập nhật và tổng hợp số lượng học 

sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục tham gia Cuộc thi 

và gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua mail nội bộ của phòng Tổ chức, cán bộ - 

Chính trị, tư tưởng). 

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

triển khai các Cuộc thi hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra./. 

Nơi nhận:          GIÁM ĐỐC 
- Như trên;        

- Lãnh đạo Sở;             
- Lưu VT, TCCB-CTTT.        

         

 

               

                              Phạm Đăng Khoa 

http://www.biencuongtoquoc.vn/

		2021-10-13T09:53:17+0700


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-10-13T10:02:46+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Giáo dục và Đào tạo<daklak@gddt.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-10-13T10:02:53+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Giáo dục và Đào tạo<daklak@gddt.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-10-13T10:03:28+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Giáo dục và Đào tạo<daklak@gddt.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




