
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /GDĐT-VP 

V/v hưởng ứng cuộc thi “Những kỷ 

niệm sâu sắc về thầy, cô và mái 

trường mến yêu” năm 2020 

Đắk Lắk, ngày     tháng 10 năm 2020 

      Kính gửi: 

    - Các phòng Giáo dục và Đào tạo; 

    - Các đơn vị trực thuộc. 

 Phối hợp thực hiện Công văn số 658/GDTĐ ngày 21/9/2020 của Báo Giáo dục và Thời 

đại (GD&TĐ) về việc phát động, hưởng ứng cuộc thi “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy, cô và 

mái trường mến yêu” năm 2020; 

Thực hiện Kế hoạch số 50/KH-SGDĐT ngày 29/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về 

việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2020); 

Nhằm tuyên truyền về những ấn tượng sâu sắc về thầy, cô giáo mà tác giả yêu quý, 

ngưỡng mộ hoặc những tác động làm thay đổi cuộc sống (theo hướng tích cực) của cá nhân tác 

giả (hoặc bạn bè, người thân tác giả); Những tình huống sư phạm tiêu biểu, điển hình và cách 

giải quyết các tình huống ấy của thầy, cô giáo mà tác giả từng gặp hoặc trải qua, thể hiện năng 

lực nghề nghiệp, khả năng sáng tạo cũng như tình cảm thầy, cô giáo đối với học sinh, đối với 

nghề, 

 Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, 

thành phố, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Phổ biến Thể lệ cuộc thi “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy, cô và mái trường mến yêu” 

năm 2020, do Bộ Giáo dục và Đạo tạo Ban hành tại Quyết định số 2518/QĐ-BGDĐT ngày 

01/9/2020 (được đăng tải trên Cổng thông tinh điện tử Sở GD&ĐT tại địa chỉ: 

gddt.daklak.gov.vn, mục Thông báo) đến toàn thể cán bộ, giáo viên, giảng viên, nhân viên và 

học sinh, sinh viên thuộc đơn vị quản lý. 

2. Đăng tải nội dung Công văn và Thể lệ cuộc thi lên Website, Cổng thông tin điện tử 

hoặc bảng thông báo của đơn vị. 

3. Hướng dẫn các tác giả có bài viết gửi về Báo GD&TĐ trước ngày 15/11/2020 qua địa 

chỉ: Báo Giáo dục và Thời đại, 15 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

Nhận được Công văn ngày, đề nghị các Trưởng phòng GDĐT, thủ trưởng các đơn vị trực 

thuộc triển khai nghiêm túc, hiệu quả./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Báo GD&TĐ. 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Đăng Khoa 
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