
     UBND HUYỆN VĨNH CỬU 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

––––––––––––– 

Số: 748/PGDĐT-NG 
V/v hưởng ứng cuộc thi trực tuyến            

tìm hiểu về biển đảo Việt Nam                  

“Tổ quốc bên bờ sóng" năm 2022. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         Vĩnh Cửu, ngày 28  tháng  6  năm 2022 

 

                                             

                               Kính gửi: 
  
Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS 

 
 

Thực hiện văn bản số 2335/SGDĐT-VP ngày 13/6/2022 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo về việc hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển đảo 

Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng" năm 2022 ; 

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường phát động cán 

bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia cuộc thi trực tuyến  tìm hiểu về 

biển đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng" năm 2022 theo những nội dung sau: 

1. Triển khai rộng rãi Kế hoạch tổ chức cuộc thi, giới thiệu cách thức 

tham gia cuộc thi qua trang Website, trang Fanpage của đơn vị, nhà trường; 

khuyến khích sử dụng trang mạng xã hội của cá nhân để lan tỏa về cuộc thi, nhất 

là trong thời điểm giáo viên, học sinh đang trong kỳ nghỉ hè năm học 2021 – 

2022. 

2. Thời gian:  

Cuộc thi dự kiến được tổ chức từ tháng 6 đến tháng 8/2022 với 03 vòng 

thi tuần, bán kết và chung kết.  

+ Lễ tổng kết và trao thưởng dự kiến diễn ra vào tháng 9, 10/2022. 

+ Tuần thi đầu tiên: Dự kiến bắt đầu từ 27/6/2022. 

3. Đối tượng dự thi: Tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước, 

người nước ngoài đang công tác, sinh sống và học tập ở Việt Nam, không giới 

hạn độ tuổi. 

4. Hình thức: Thi trắc nghiệm. 

5. Cách thức tham gia:  

Người tham gia có thể dự thi theo một trong 03 cách:  

+ Truy cập vào website http://www.toquocbenbosong.vn; 

+ Tìm và tải ứng dụng “Tổ quốc bên bờ sóng” từ ứng dụng Google Play, 

AppStore; 

+ Truy cập gián tiếp vào banner mời tham gia cuộc thi được đăng trên 

giao diện của các cơ quan báo chí, truyền thông. 

(Kế hoạch cuộc thi gửi kèm theo) 

http://www.toquocbenbosong.vn/


 Nhận được văn bản này, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng 

các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                                          
- Như trên;  

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- UBND huyện; 

- Trưởng, các PTP P.GD&ĐT; 

- CBCC Phòng GD&ĐT; 

- Lưu: VT, NG. 
 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Huỳnh Văn Gắt 
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