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Kính gửi:  

- Các ph ng Giáo d c và Đào tạo; 

- Các trư ng TH T và các đ n v  tr c thuộc  

Tiếp t c triển khai Chỉ th  số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính tr  

khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh; th c hiện Kế hoạch số 402/KH-BGDĐT ngày 10/5/2019 của bộ Giáo d c và 

Đào tạo về Tổ chức Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh” năm 2019 và văn bản số 2164 /BGDĐT-GDCTHSSV ngày 

20/5/2019 của Bộ Giáo d c và Đào tạo về việc tổ chức hưởng ứng Cuộc thi “Tuổi trẻ 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Sở Giáo d c và 

Đào tạo đề ngh   h ng Giáo d c và Đào tạo, các trư ng TH T và các đ n v  tr c 

thuộc th c hiện một số nội dung sau:  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về m c đích, ý nghĩa của Cuộc 

thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

-  hát động đến toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh đăng ký tham gia Cuộc 

thi.  

- Đăng tải Thể lệ, kế hoạch tổ chức Cuộc thi lên trang thông tin điện tử của 

đ n v , gửi thông báo qua email, tin nhắn    cho các cán bộ, giáo viên và học sinh để 

thu hút đông đảo thí sinh tham gia. 

- Bố trí ph ng máy tính và tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh d  thi  

- Hướng dẫn cán bộ, giáo viên và học sinh truy cập vào các đ a chỉ website 

sau để tìm hiểu thêm về Cuộc thi: http://hocvalamtheobac.vn; Bộ Giáo d c và Đào 

tạo http://www.moet.gov.vn; Trung ư ng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

http://www.doanthanhnien.vn; Báo Giáo d c và Th i đại http://www.gdtd.vn.. 

Thí sinh gặp khó khăn, cần tư vấn, đề ngh  liên hệ: Đư ng dây nóng, hỗ trợ 

kỹ thuật các nội dung liên quan về đăng ký tạo tài khoản d  thi, đăng nhập thi: 

0967345456, email: hocvalamtheobac@egroup.vn và thư ng tr c Ban tổ chức 

Cuộc thi: đ/c Nguyễn Xuân Hà, chuyên viên chính V  Giáo d c Chính tr  và Công 

tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo d c và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà 

Trung, Hà Nội, ĐT: 083 748 5979, email: nxha@moet gov vn  

Nhận được công văn này, đề ngh  các đ n v  triển khai th c hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ GDĐT; 

- Giám đốc,  GĐ Đào Đức Trình; 

- Lưu: VT, V . 
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