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UBND TỈNH CAO BẰNG 

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 952/SGD&ĐT-GDTrH 
 

V/v đẩy mạnh triển khai Cuộc thi          

"Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" 

năm 2019 

Cao Bằng, ngày 09  tháng 8  năm 2019 

 

     Kính gửi: 

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

                                     - Các trường, trung tâm trực thuộc Sở; 

                                     - Các TTGDNN- GDTX.                            

                                                      (Gọi chung là các đơn vị) 

 Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII 

về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế 

hoạch số 402/KH-BGDĐT, ngày 10/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ 

chức Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh" năm 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng đã ban hành Kế hoạch 

số 24/KH- SGD&ĐT, ngày 17/5/2019 triển khai Cuộc thi đến các đơn vị.  

 Để Cuộc thi thực sự trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong 

toàn ngành về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt các nội dung sau:  

 1. Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các em học sinh, sinh viên, học viên, cán 

bộ quản lý và giáo viên trẻ tham gia đợt 2 và đợt 3 của Cuộc thi. Cách thức đăng 

ký cuộc thi và thời gian tổ chức các vòng thi thực hiện theo Kế hoạch số 24/KH- 

SGD&ĐT, ngày 17/5/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

 Thời gian dự thi của đợt 2 và đợt 3 như sau: 

+  Đợt 2: Từ 09h00 ngày 05/8/2019 đến 22h00 ngày 15/9/2019. 

+  Đợt 3: Từ 09h00 ngày 23/9/2019 đến 22h00 ngày 06/10/2019. 

 2. Bố trí thời gian, phòng máy tính tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để học 

sinh, sinh viên và học viên tham gia Cuộc thi. 

 3. Phân công cán bộ quản lý, giáo viên hướng dẫn các em học sinh, học 

viên đăng ký dự thi, nghiên cứu tài liệu của Cuộc thi (được đăng tải trên website 

của Cuộc thi và Sở đã gửi vào email của các đơn vị) để làm bài thi đạt kết quả cao 

nhất. 
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 4. Lãnh đạo đơn vị thường xuyên vào trang website của Cuộc thi 

(http://hocvalamtheobac.vn) để nắm tình hình học sinh của đơn vị mình tham 

gia Cuộc thi. Kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ để  các em tham gia Cuộc thi đúng thời gian. 

 Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt các yêu 

cầu ở trên. Trong quá trình triển khai nếu có vấn đề vướng mắc liên hệ với Phòng 

GDTrH, Sở Giáo dục và Đào tạo (gặp đ/c Sỹ - điện thoại:  0915.828.489) để phối 

hợp giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, GDTrH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Dương 
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