
UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

    #SoKyHieuVanBan
V/v hưởng ứng tham gia Cuộc thi “Tuổi trẻ học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh” năm 2022

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                       #DiaDiemNgayBanHanh

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;
- Các trường THPT, PTDTNT và TTGDTX tỉnh.

Thực hiện Công văn số 482/KH-BGDĐT ngày 06/5/2022 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về phát động Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh” năm 2022; Căn cứ Quyết định số 1262/QĐ-BGDĐT ngày 
06/5/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi “Tuổi trẻ học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022; nhằm thu 
hút đông đảo cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia cuộc thi, Sở Giáo dục và Đào 
tạo yêu cầu các đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến và tạo điều kiện để đội ngũ 
cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia cuộc thi, cụ thể như sau:

1. Địa chỉ, thời gian tham gia Cuộc thi
- Học sinh đăng ký tài khoản và tham gia làm bài thi trực tuyến tại địa chỉ: 

http://hocvalamtheobac.vn
- Thời gian dự thi: từ 10h00 ngày 11/9/2022 đến 09h30 phút ngày 

03/12/2022.
(có Công văn hướng dẫn và thể lệ cuộc thi đính kèm)
2. Các đơn vị phân công cán bộ đầu mối thường xuyên cập nhật thông tin 

chính thức về Cuộc thi được Ban tổ chức đăng tải trên trang Thông tin điện tử 
http://hocvalamtheobac.vn; http://ww.moet,gov.vn; http://www.doanthanhnien.vn; 
http://www.gddt.vn; hoặc Fanpage: https://www.facebook.com/hocvalamtheobac/; 
theo dõi, thống kê số liệu, rà soát thông tin thí sinh của đơn vị và báo cáo về Sở 
Giáo dục và Đào tạo qua email: ctchinhtritutuong@gmail.com.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc 
các nội dung trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, CTHSSV-PC.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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