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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v phát động, hưởng ứng cuộc thi “Những
tấm gương tâm huyết, sáng tạo học và làm
theo lời Bác” lần thứ IV năm học 2020-2021

Kính gửi:
- Các phòng chức năng Sở GDĐT;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Trung tâm GDTX tỉnh.
Căn cứ Công văn số 659/GDTĐ ngày 21/9/2020 của Báo Giáo dục và Thời đại về
việc phát động, hưởng ứng cuộc thi “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học và làm theo
lời Bác” lần thứ IV năm học 2020-2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các
đơn vị thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:
1. Tuyên truyền về mục đích và ý nghĩa của cuộc thi, những tấm gương về thầy, cô
giáo đã và đang tận tụy cống hiến cho sự nghiệp giáo dục; các gương điển hình tiên tiến,
nhà giáo tiêu biểu, học trò sáng tạo, vượt khó vươn lên trong học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo chuyển
biến tích cực về tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa, phong cách, tác phong làm việc trong
ngành Giáo dục,...
2. Phát động và hưởng ứng về cuộc thi trong suốt năm học 2020-2021, có thể tổ chức
cuộc thi cấp trường, cấp huyện nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục việc học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đơn vị.
3. Thời gian nhận tác phẩm: từ ngày 18/9/2020 đến 28/02/2021. Địa chỉ nhận tác
phẩm: Báo Giáo dục và Thời đại, số 15, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội, điện thoại
02439 348 327 – 0915 056 456.
4. Thông tin chi tiết về cuộc thi xem tại Quyết định số 646/QĐ-BGDĐT ngày
17/9/2020 của Báo Giáo dục và Thời đại ban hành Thể lệ cuộc thi “Những tấm gương tâm
huyết, sáng tạo học và làm theo lời Bác” lần thứ IV năm học 2020-2021 hoặc tại trang Báo
điện tử Giáo dục và Thời đại (http://www.giaoducthoidai.vn).
Báo cáo số lượng bài tham gia dự thi các cấp về Sở GDĐT (thông qua phòng Chính
trị, tư tưởng) chậm nhất ngày 03/3/2021, email: chungcttt@angiang.edu.vn.
Đề nghị Trưởng các phòng chức năng, thủ trưởng các đơn vị thực hiện tốt nội dung
công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
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- Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Website Sở GDĐT;
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