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Hội thi Olympic toàn quốc năm 2019 
 

                                              

                                  Kính gửi: 

  

 

- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã Long 

Khánh và thành phố Biên Hòa; 

- Các trường THPT; 

- Các đơn vị trực thuộc. 

Ngày 28/3/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có công văn số 2344-CV/BTGTU về 

việc tuyên truyền Hội thi Olympic toàn quốc năm 2019. 

Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh 

sáng soi đường” lần thứ III năm 2019 là hoạt động do Ban Tuyên giáo Trung ương, 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Trung ương Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. Hội thi diễn ra từ ngày 25/3/2019 đến ngày 

19/5/2019. 

Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị 

các đơn vị: 

1. Tuyên truyền sâu rộng về Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và 

tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ III năm 2019 đến đông đảo giáo 

viên trẻ, học sinh.  

2. Phát động và triển khai thể lệ Hội thi, cổ vũ, động viên giáo viên trẻ, học sinh 

tích cực tham gia Hội thi Olympic toàn quốc năm 2019. 

3. Thông tin chi tiết về Hội thi đượ đăng tải trên Website:  

- Website chính thức: www.anhsangsoiduong.vn 

- Website Trung ương Đoàn: www.doanthanhnien.vn 

 (Gửi kèm Thông cáo báo chí Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và 

tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ III năm 2019)  

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện, báo cáo về Sở 

Giáo dục và Đào tạo trong báo cáo công tác chính trị tư tưởng, HSSV, y tế trường học 

năm học 2018 – 2019 thông qua Văn phòng Sở./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Ban Giám đốc; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, VP (ThT). 

   KT. GIÁM ĐỐC 

  PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trương Thị Kim Huệ  
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