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An Giang, ngày 17 tháng 4 năm 2020

V/v tham gia cuộc thi “Bác Hồ với
thiếu nhi – Thiếu nhi với Bác Hồ”
cho học sinh Tiểu học và THCS
Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện công văn số 1269/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 14/4/2020 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc tham gia cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi – Thiếu nhi với
Bác Hồ”, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện một số nội
dung phù hợp, hiệu quả cụ thể như sau:
1. Tuyên truyền về kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh
(19/5/1890-19/5/2020), kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện trọng đại của đất nước,
của địa phương trong năm 2020; tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc thi “Bác
Hồ với thiếu nhi – Thiếu nhi với Bác Hồ”; đồng thời giáo dục, khích lệ các em học
sinh nâng cao ý thức học tập và làm theo những lời dạy của Bác Hồ bằng những hành
động, việc làm cụ thể hàng ngày để các em phấn đấu học tập và rèn luyện đạo đức, tác
phong, thi đua thực hiện 5 Điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng.
2. Nội dung, hình thức, thời gian, địa chỉ nộp bài dự thi: xem chi tiết tại Kế
hoạch số 246-KH/TWĐTN-CTTN ngày 03/4/2020 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh và Thể lệ cuộc thi (đính kèm văn bản này).
3. Phối hợp với Hội đồng Đội huyện, thị xã, thành phố tạo điều kiện cho học
sinh được tham gia cuộc thi bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của
địa phương, đơn vị và các quy định của cuộc thi; tạo điều kiện cho học sinh đạt giải
cao về tham dự vòng chung kết trao giải (nếu có)
Đề nghị thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện tốt nội dung công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GDĐT (GDCTHSSV);
- Ban Tuyên giáo tỉnh ủy AG;
- VP. UBND tỉnh;
- Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh;
- Giám đốc, các PGĐ Sở GDĐT;
- Phòng GDMN&TH, GDTrH&GDTX-Sở GDĐT;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, CTTT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Người ký: Sở Giáo dục
và Đào tạo
Email:
sogddt@angiang.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh An
Giang
Võ Bình Thư

