
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:        /SGDĐT-GDTXCTTT 
V/v hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm 

tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang 

của Đảng Cộng sản Việt Nam 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

              Đắk Nông, ngày       

 

Kính gửi: - Phòng GDĐT các huyện, thị xã; 

            - Các đơn vị trực thuộc, 

 

Triển khai thực hiện Công văn số 4474/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 

01/10/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hưởng ứng Cuộc thi trắc 

nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam (có Công 

văn số 4474/BGDĐT-GDCTHSSV và Thể lệ cuộc thi kèm theo); để Cuộc thi đạt 

kết quả, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị: 

1. Phổ biến đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về mục 

đích, ý nghĩa và thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của 

Đảng Cộng sản Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng 

Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020). 

2. Khuyến khích và tạo điều kiện để đông đảo đội ngũ cán bộ, giáo viên, 

nhân viên và học sinh tham gia Cuộc thi. 

3. Các thông tin chi tiết đề nghị các đơn vị liên hệ: Cơ quan thường trực 

Cuộc thi - Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam (Điện thoại: 08048460, 

08048161, 08048520) hoặc Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh 

viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo (đồng chí Nguyễn Xuân Hà, điện thoại: 

0837485979, email: nxha@moet.gov.vn).  

Nhận được Công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị 

triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, GDTX-CTTT (D). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Sĩ Thành 
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