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Kính gửi:  

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

- Các đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Ngày 09/9/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã ban hành Công 

văn số 1806/SGD&ĐT-CTTT về việc phát động Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021. Sau 02 tuần 

thi Vòng loại, tỉnh Nghệ An nằm trong Top 05 tỉnh, thành có tỷ lệ thí sinh tham 

gia đông nhất cả nước. Để tiếp tục thu hút đông đảo thí sinh tham gia Cuộc thi 

hiệu quả, chất lượng trong Tuần 3, Tuần 4 của Vòng loại và các vòng thi tiếp 

theo, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị triển khai các nội dung sau: 

1. Tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, phát động, tuyên truyền về mục 

đích, ý nghĩa của Cuộc thi; có hình thức vận động, động viên, khích lệ và tạo 

điều kiện thuận lợi để cán bộ quản lý, giáo viên trẻ, học sinh tích cực tham gia. 

2. Chỉ đạo bộ phận được phân công phụ trách Cuộc thi: theo dõi, cập nhật 

thống kê số lượng thí sinh tham gia dự thi của đơn vị; đồng thời phối hợp với 

Ban Tổ chức Cuộc thi để đôn đốc triển khai và xác minh thông tin, công bố danh 

sách các thí sinh của đơn vị đạt giải (nếu có); kịp thời biểu dương, khen thưởng 

giáo viên, học sinh có thành tích cao trong mỗi tuần thi của Vòng loại. 

3. Sau khi kết thúc Cuộc thi, các đơn vị báo cáo kết quả triển khai thực 

hiện (theo biểu mẫu đính kèm) và gửi về Sở GD&ĐT (qua Phòng Chính trị tư 

tưởng - Số 67, đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, 

địa chỉ email: cttt@nghean.edu.vn, ĐT: 0914344586) trước ngày 01/12/2021.  

Nhận được Công văn này, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 
- Vụ GDCT HSSV, Bộ GD&ĐT (b/c); 
- Giám đốc, các PGĐ Sở (ch/đ); 
- Các phòng: GDTH, GDTrH (p/h); 
- Lưu: VT, CTTT (02).  

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
Đào Công Lợi  
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