
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SGDĐT-CTrTT Đà Nẵng,  ngày        tháng 4 năm 2020 
V/v hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu  

90 năm Ngày truyền thống  

ngành Tuyên giáo của Đảng 

 

 

 
 

Kính gửi:   

    - Phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện; 

    - Các trường đại học ngoài công lập; 

    - Các trường, trung tâm trực thuộc Sở. 
 

Thực hiện Công văn số 1118/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 31/3/2020 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về tổ chức hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu 90 năm 

Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày 

truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2020) (sau đây gọi là 

Cuộc thi), Sở GDĐT đề nghị các đơn vị, trường học thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tổ chức tuyên truyền tới học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên, nhân 

viên, người lao động về mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi; khuyến khích, tạo điều 

kiện để đông đảo học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động 

ở các đơn vị, trường học tích cực hưởng ứng tham dự Cuộc thi. 

2. Các đơn vị, trường học phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể để triển 

khai Cuộc thi đạt hiệu quả cao nhất (xin gửi đường link Cuộc thi http://vcnet.vn và 

Thể lệ Cuộc thi đính kèm). 

Trong quá trình triển khai Cuộc thi nếu có vướng mắc, liên hệ trực tiếp Cơ 

quan thường trực Cuộc thi: Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam, ĐT: 08048460, 

08048951, 08048915, hoặc đồng chí Nguyễn Trang Nhung cán bộ quản trị hệ thống 

mạng của VCNET, ĐT: 0989694897. 

Sở GDĐT đề nghị thủ trưởng các đơn vị, trường học triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Vụ GDCTHSSV (Bộ GDĐT); 

- Giám đốc, PGĐ Sở; 

- Trưởng phòng thuộc Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, CTrTT.Dần 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Nguyễn Minh Thành 

 


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2020-04-06T09:07:26+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Trần Nguyễn Minh Thành<thanhtnm@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2020-04-06T16:09:31+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Sở Giáo dục và Đào tạo<sgddt@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2020-04-06T16:09:32+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Sở Giáo dục và Đào tạo<sgddt@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2020-04-06T16:09:32+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Sở Giáo dục và Đào tạo<sgddt@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




