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Kính gửi: Các đơn vị trường học trực thuộc.
Căn cứ Công văn số 1448/SGDĐT-VP ngày 27/7/2022 của Sở Giáo dục và
Đào tạo tỉnh Kon Tum về việc triển khai hưởng ứng và tham gia cuộc thi viết
“Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” và cuộc thi “Tìm hiểu về lịch
sử truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam” năm 2022 (gọi tắt là Cuộc thi).
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trường học trực thuộc thực
hiện các nội dung sau:
1. Tổ chức tuyên truyền và động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên và học
sinh hưởng ứng, tham gia Cuộc thi “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái
trường” và cuộc thi “Tìm hiểu về lịch sử truyền thống yêu nước của dân tộc Việt
Nam” năm 2022 cụ thể như sau:
1.1. Cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường”
năm 2022
- Cuộc thi được tổ chức nhằm ghi nhận, tôn vinh quý thầy, cô giáo có việc
làm, thành tích tốt đẹp, đóng góp tích cực cho công cuộc đổi mới giáo dục; lan tỏa
những tình cảm tốt đẹp của học sinh, cha mẹ học sinh đối với quý thầy, cô giáo và
nhà trường, góp phần nâng cao tính giáo dục, khơi gợi niềm tự hào của mỗi học
sinh với trường lớp, thầy, cô. Động viên, khuyến khích quý thầy, cô giáo vượt qua
khó khăn, tiếp tục có những cống hiến cho ngành Giáo dục và xã hội.
- Thông tin về cuộc thi được đăng tải trên báo điện tử Giáo dục và Thời đại
https://giaoducthoidai.vn/the-le-cuoc-thi-viet-nhung-ky-niem-sau-sac-ve-thay-cova-mai-truong-nam-2022-post600634.html.
- Thời hạn nhận tác phẩm: đến hết ngày 15/10/2022.
- Tác phẩm dự thi gửi vào email: cuocthi.gdtd@gmail.com
- Thông tin chi tiết về cuộc thi xin liên hệ đồng chí Lương Thị Bình, số
điện thoại 0936.601.661.
1.2. Cuộc thi viết “Tìm hiểu về lịch sử truyền thống yêu nước của dân
tộc Việt Nam” năm 2022
- Cuộc thi nhằm đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về dân tộc và truyền
thống lịch sử, bản sắc văn hóa dân tộc, các quan điểm, đường lối của Đảng, chính

sách pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, những giá trị của
tôn giáo đối với đời sống xã hội, góp phần phát huy sức mạnh của khối đại đoàn
kết dân tộc.
- Thông tin về cuộc thi được đăng tải trên báo điện tử Giáo dục và Thời đại
https: https://giaoducthoidai.vn/chu-de/cuoc-thi-tim-hieu-ve-lich-su-truyen-thongyeu-nuoc-cua-dan-toc-viet-nam-136.html
- Thời hạn nhận tác phẩm: đến hết ngày 30/9/2022.
- Tác phẩm dự thi gửi vào email: cuocthilichsu.gdtd@gmail.com
- Thông tin chi tiết về cuộc thi xin liên hệ đồng chí Nguyễn Ngọc Thúy, số
điện thoại 0986.266.588.
2. Các đơn vị tổng hợp, báo cáo số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên và
học sinh của đơn vị tham gia cuộc thi gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo (qua
email: vinhpv.dl@kontum.edu.vn) trước ngày 10/10/2022 để theo dõi, tổng hợp
báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định.
Nhận được công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị
nghiêm túc triển khai, thực hiện./.
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