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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /SGDĐT-CTTT 
V/v tiếp tục hưởng ứng tham gia Cu c 

thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh” 

 

Hà Nam, ngày       tháng     năm 2019 
 

 

 ính g i:  

  - Các trường trung học phổ thông; 

- Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh; 

- Các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên 

huyện, thành phố; 

- Các phòng giáo dục – đào tạo huyện, thành phố. 
 

Thực hiện công văn số 4055/BGDĐT-GDCTHSSV, ngày 10/9/2019 của B  

Giáo dục và Đào tạo, về việc tiếp tục tổ chức hưởng ứng Cu c thi  Tuổi trẻ học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, sau đây gọi tắt là Cu c 

thi; Sở Giáo dục và Đào tạo y u c u các trường trung học phổ thông; Trung tâm 

Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh; Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – 

giáo dục thường xuyên huyện, thành phố; phòng giáo dục – đào tạo huyện, thành 

phố tuy n truyền, tham gia Cu c thi với nh ng n i dung sau: 

Năm 2019, Hà Nam có số lượng đông đảo học sinh, sinh vi n, giáo vi n đã 

tham gia Cu c thi (số lượng thí sinh tham gia tại Bảng A xếp thứ 12 toàn quốc). 

Các đơn vị tiếp tục tổ chức tuy n truyền tới học sinh, giáo vi n, cán    quản l  

giáo dục về mục đích,   ngh a của cu c thi; 

Hướng dẫn học sinh, sinh vi n, cán    giáo vi n truy cập we site để tìm hiểu 

các thông tin chính thức của Cu c thi: http://hocvalamtheobac.vn    

Thể lệ Cu c thi đã được đăng tải tr n we site của ngành, mục “thông  áo”: 

(http://www.hanam.edu.vn/hanam/_content/thongbao/detail/_37956367963051712

50.html); khuyến  hích và tạo điều  iện để đông đảo học sinh, sinh vi n, nhà giáo, 

cán    quản l  giáo dục ở các nhà trường và cơ sở giáo dục hưởng ứng và tham gia 

Cu c thi. 

Trong quá trình tổ chức hưởng ứng Cu c thi, nếu c n tư vấn, đề nghị các 

đơn vị li n hệ: Đường dây nóng, hỗ trợ  ỹ thuật các n i dung li n quan về đăng    

tạo tào  hoản dự thi, đăng nhập thi…: 0967345456, email: 

hocvalamtheobac@egroup.vn và Ban tổ chức Cu c thi: đ/c Nguyễn Xuân Hà, 

chuy n vi n chính Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh vi n, B  Giáo 

dục và Đào tạo, ĐT: 0837485979, email: nxha@moet.gov.vn ./. 
 

Nơi nhận:           
- Như tr n;           

- Giám đốc Sở (để  áo cáo); 

- Website ngành; 

- Lưu: VT, CTTT.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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