
UBND TỈNH QUẢNG NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan
V/v Hưởng ứng cuộc thi 

viết chính luận bảo vệ nền tảng 
tư tưởng của Đảng

. 

#DiaDiemNgayBanHanh

Kính gửi: 
- Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Các trường THPT, PTDTNT trực thuộc;
- Trung tâm GDTX tỉnh.

Ngày 11/3/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Công văn số 409-
CV/BTGTU về việc Hưởng ứng cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư 
tưởng của Đảng, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị Phòng GDĐT các 
huyện, thị xã, thành phố; các cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Chỉ đạo tổ chức, tuyên truyền, phổ biến về nội dung Cuộc thi; vận 
động, khuyến khích cán bộ, giáo viên và người lao động tại đơn vị tích cực 
hưởng ứng và tham gia Cuộc thi.

2. Thời gian, địa chỉ nhận bài viết dự thi
Thời gian: Trước ngày 15/7/2022 (tính theo dấu bưu điện)
Bài dự thi gồm: bản in và file mềm
Địa chỉ nhận bài: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, số 16 đường Trần Quý Cáp, 

phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; email: 
tuyentruyenbtgtuqn@gmail.com 

3. Thể lệ cuộc thi (xem chi tiết trong văn bản đính kèm)
4. Báo cáo số lượng bài tham gia Cuộc thi về Sở GDĐT (Phòng Công 

tác học sinh, sinh viên và Pháp chế nhận) chậm nhất ngày 20/7/2022.
Sở GDĐT đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện các nội 

dung trên, phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để biết);
- Các phòng trực thuộc Sở GDĐT;
- GĐ, các PGĐ Sở GDĐT;
- Lưu: VT, CTHSSVPC.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao

mailto:tuyentruyenbtgtuqn@gmail.com

		2022-03-24T13:39:09+0700
	Quảng Nam


		2022-03-24T15:22:13+0700
	Quảng Nam


		2022-03-24T15:22:19+0700
	Quảng Nam


		2022-03-24T15:22:20+0700
	Quảng Nam


		2022-03-24T15:22:20+0700
	Quảng Nam




