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 ỘN  HÒA XÃ HỘ   HỦ N HĨA   Ệ  NAM 

 ộc lập -  ự do - Hạnh phúc 

 
Đắk Lắk, ngày         tháng 11 năm 2021 

 

V/v tuyên truyền về biển, đảo với  

chủ đề “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt  

Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”  

 

    Kính gửi:  

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

- Các cơ sở giáo dục: Trường CĐSP Đắk Lắk; trường THPT; 

trường phổ thông có nhiều cấp học, có cấp THPT; Trung  tâm 

GDTX tỉnh; trung tâm GDNN-GDTX huyện, thị xã, thành phố; 

Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật. 

 

Triển khai Công văn số 1908/STTTT-TTBCXB ngày 01/11/2021 của Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk về việc phối hợp tuyên truyền về biển, đảo 

với chủ đề “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và 

pháp lý”; Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở 

giáo dục trực thuộc thực hiện các nội dung sau: 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố: Triển khai việc 

cấp phát tờ rơi và đĩa DVD Video Clip “Triển lãm số 3D với chủ đề: Hoàng Sa, 

Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” đến các trường 

Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trực thuộc, chỉ đạo các nhà trường triển khai 

truyên truyền đến cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh trong đơn vị. (Lưu 

ý: Tờ rơi chỉ cấp phát cho các trường Trung học cơ sở). 

2. Các cơ sở giáo dục: Trường CĐSP Đắk Lắk; trường THPT; trường phổ 

thông có nhiều cấp học, có cấp THPT; Trung  tâm GDTX tỉnh; trung tâm GDNN-

GDTX huyện, thị xã, thành phố; Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập 

trẻ khuyết tật: Căn cứ vào tình hình dịch bệnh COVID - 19 tại địa phương và điều 

kiện tổ chức dạy học để tổ chức phổ biến, tuyên truyền, giáo dục bằng các phương 

pháp, hình thức phù hợp thông qua việc sử dụng Video clip “Triển lãm số 3D với 

chủ đề: Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” 

đến từng đối tượng là cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh, học viên, sinh 

viên; đăng tải Video clip trên Trang thông tin điện tử của đơn vị (nếu có) để khai 

thác sử dụng phục vụ công tác tuyên truyền về biển, đảo. 

3. Sau khi kết thúc việc triển khai thực hiện, các cơ quan, đơn vị báo cáo kết 

quả thực hiện về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân 

dân tỉnh. Mọi thông tin chi tiết liên hệ ông Nguyễn Hoàng Dưỡng, Phó Trưởng 

phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, điện thoại số: 0914.1790791.  

Nhận được Công văn này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:        

- Như trên;                     

- LĐ Sở, CĐNGD;   

- Các phòng CM, NV;    

- Lưu: VT, TCCB-CTTT.  

   M  Ố  

 
 

 
 

Phạm  ăng Khoa 
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