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V/v tham gia Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  

Hồ Chí Minh” năm 2022. 
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Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS. 
 

Thực hiện văn bản số 2616/SGDĐT-VP ngày 12/7/2022 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo về việc phát động Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022; 

Căn cứ Kế hoạch số 393/KH-PGDĐT ngày 14/4/2022 của Phòng 

GD&ĐT về việc Tổ chức “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh” của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Cửu năm 2022;  

Nhằm tuyên truyền kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945- 

19/8/2022); Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945- 

02/9/2022) và kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng trong năm 2022; góp 

phần thực hiện Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 11/11/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách 

mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu 

niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030”. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường triển khai, 

thực hiện một số nội dung sau:  

1. Chủ động triển khai, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi; 

hướng dâñ, tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, giáo viên trẻ, đoàn viên, 

thanh niên và học sinh biết, tích cưc̣ đăng ký tham gia Cuộc thi.  

2. Đăng tải thể lệ Cuộc thi lên trang thông tin điện tử của đơn vị, gửi 

thông báo qua email, tin nhắn... cho cán bộ, giáo viên và học sinh được biết 

nhằm tạo đươc̣ sự lan tỏa và thu hút đông đảo thí sinh tham gia; bố trí phòng 

máy vi tính, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh dự thi. 

3. Nội dung, thể lệ cuộc thi: gửi kèm Quyết định số 1262/QĐ-BGDĐT 

ngày 06/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Thể lệ Cuộc 

thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh” năm 2022 và Kế hoạch số 482/KH-BGDĐT ngày 06/5/2022 của Bộ 

GDĐT về tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022. 

4. Để thí sinh tham gia tích cực và chất lượng Cuộc thi, Phòng GD&ĐT 

đề nghị Hiệu trưởng các trường tổ chức tuyên truyền, phát động sâu rộng đến 

cán bộ, giáo viên, các em học sinh, học viên, đoàn viên thanh niên tích cực tham 

gia Cuộc thi nhằm góp phần đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
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đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của 

Bộ Chính trị khóa XII. 

5. Các trường học phân công cán bộ đầu mối phối hợp với Ban Tổ chức 

Cuộc thi theo dõi, cập nhật thống kê số liệu thí sinh của đơn vị tham dự thi.(Báo 

cáo số liệu giáo viên, học sinh tham gia về Phòng GD&ĐT trước 28/10/2022 và 

khi có yêu cầu) 

Thông tin chi tiết để nhận hỗ trợ kỹ thuật, đề nghị các đơn vị liên hệ điện 

thoại đường dây nóng, hỗ trợ các thí sinh về nội dung liên quan (Thường trực 

Ban tổ chức Cuộc thi): đăng ký tạo tài khoản dự thi, đăng nhập thi, 

ĐT:0868081186, email: hocvalamtheobac@egroup.vn.  

Nhận được văn bản này, Phòng GD&ĐT Đề nghị Hiệu trưởng các trường 

học tích cực triển khai hiệu quả Cuộc thi./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở GD&ĐT; 

- Trưởng, các PTP P.GD&ĐT; 

- Website Phòng GD&ĐT; 

- CBCC Phòng GD&ĐT; 

- Lưu: VT, NG. 
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