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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v viết tham luận Hội thảo khoa học
“Ngô Bá Nhân - Tuần phủ đầu tiên
tỉnh An Giang thời nhà Nguyễn”

nh gửi: Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở trực thuộc
Thực hiện Công văn số 1345/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 26/5/2020 của
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) An Giang về việc viết tham luận Hội thảo
khoa học “Ngô Bá Nhân - Tuần phủ đầu tiên tỉnh An Giang thời nhà Nguyễn”.
Phòng GDĐT yêu cầu hiệu trưởng các trường trung học cơ sở thông báo
đến cán bộ, giáo viên, đặc biệt là giáo viên giảng dạy môn Lịch sử nội dung của
Thư mời số 20/TM- HLS (có gửi kèm theo Công văn này), để tham gia viết bài
tham luận Hội thảo do Hội hoa học Lịch sử tỉnh tổ chức, thời gian dự kiến vào
cuối tháng 7/2020.
1. Mục tiêu
Bổ sung thêm tư liệu liên quan đến thân thế và sự nghiệp của Ngô Bá Nhân
trong lịch sử dân tộc; đánh giá những công lao, đóng góp của ông trên phạm vi
cả nước và quê hương An Giang.
2. Nội dung bài viết: theo mục tiêu nêu trên.
3. Thời gian nhận bài: từ ngày thông báo đến ngày 10/7/2020.
4. Địa điểm tổ chức hội thảo: thành phố Long Xuyên.
Bài viết theo phong chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, có thông tin tác giả
(số điện thoại, email cá nhân, địa chỉ nhận thư qua bưu điện) gửi về địa chỉ
email: hoisuhocag@yahoo.com; Hội hoa học Lịch sử tỉnh An Giang, số 11,
đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, An Giang.
Yêu cầu hiệu trưởng các đơn vị thông tin kịp thời đến giáo viên biết và
tham gia viết bài./.
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- Lưu: VT, CMTHCS.
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