
UBND TỈNH KHÁNH HÒA

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:         /SGDĐT-TCCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày        tháng 7 năm 2022

V/v triển khai cuộc thi trực tuyến tìm

hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam

“Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022

Kính gửi:

                 - Các phòng giáo dục và đào tạo;

                 - Các đơn vị trực thuộc Sở.

Thực hiện Công văn số 1216-CV/BTGTU ngày 12/7/2022 của Ban Tuyên

giáo Tỉnh ủy đẩy mạnh tuyên truyền Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về biển, đảo

Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi), Sở

Giáo dục và Đào tạo đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trực

thuộc Sở triển khai một số nội dung sau:

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về Cuộc thi, vận động cán

bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi, góp

phần nâng cao hiểu biết, nhận thức của thế hệ trẻ về vị trí, vai trò của biển, đảo

trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khơi dậy, bồi dưỡng tinh thần yêu

nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

2. Phổ biến Thể lệ Cuộc thi, các thông tin chi tiết về Cuộc thi đến toàn thể

cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thông qua Email, Website, Zalo,

Facebook … của đơn vị, trường học.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn

vị trực thuộc Sở tổ chức thực hiện các nội dung trên./.

(Ghi chú: Thể lệ Cuộc thi, cơ cấu giải thưởng, các thông tin chi tiết về

Cuộc thi được đăng tải trên Website: https://toquocbenbosong.vn/)

Nơi nhận:
- Như trên (VBĐT- để th/hiện);

- UBND tỉnh (VBĐT- để b/cáo);

- Ban Tuyên giáo tỉnh (để b/cáo);

- Lãnh đạo Sở GDĐT(VBĐT- để b/cáo);

- Website Sở;

- Lưu: VT, TCCB.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Sơn
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