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Trực Ninh, ngày 11  tháng 10  năm 2019 

 

Kính gửi: Hiệu trưởng trường mầm non, tiểu học, THCS 

 

Thực hiện Công văn số 1284/SGDĐT-CTTT ngày 09/10/2019 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo Nam Định về triển khai Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch 

sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam. Phòng Giáo dục và Đào tạo Trực Ninh 

yêu cầu các trường Mầm non, tiểu học, THCS thực hiện các nội dung sau: 

1. Xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền tới cán bộ, giáo viên và học sinh 

về mục đích, ý nghĩa của cuộc thi; khuyến khích, động viên và tạo điều kiện để 

đông đảo cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham dự Cuộc thi (theo thể lệ 

đính kèm). 

2. Chỉ đạo cán bộ, giáo viên, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường triển 

khai cuộc thi có hiệu quả tại địa chỉ: https://vcnet.vn 

Yêu cầu Hiệu trưởng các trường nghiêm túc triển khai thực hiện, báo cáo kết 

quả cuộc thi về Phòng Giáo dục và Đào tạo (qua các bộ phận chuyên môn)./. 

            TRƯỞNG PHÒNG 

                   

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu: VP.       

  

                       Đặng Xuân Hữu 
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