
  

UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:           /PGDĐT-TH 

V/v tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 

kiến thức về biển, đảo Việt Nam "Tổ quốc 

bên bờ sóng" năm 2022 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

           Đồng Xoài, ngày        tháng 7 năm 2022 
 

Kính gửi: Các trường mầm non, mẫu giáo, Tiểu học và THCS trực thuộc. 

 
 

Thực hiện Công văn số 124-CV/BTG ngày 07/7/2022 của Ban Tuyên giáo thành 

ủy Đồng Xoài về việc hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tổ quốc bên bờ sóng” 

năm 2022; 

Để cụ thể hóa nhiệm vụ tuyên truyền về biển, đảo theo tinh thần Nghị quyết Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 

22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “về phát triển bền vững 

kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”,  

Phòng GD&ĐT thành phố đề nghị các trường mầm non, mẫu giáo, Tiểu học và 

THCS trực thuộc thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

1. Tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao 

động và học sinh trong các cơ sở giáo dục về thể lệ và cách thức tham gia Cuộc thi trực 

tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022. 

2. Khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người 

lao động và học sinh hưởng ứng tham gia Cuộc thi. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường mầm non, mẫu giáo, Tiểu học và 

THCS trực thuộc triển khai đầy đủ các nội dung trên./.  

(Gửi kèm Công văn số 124-CV/BTG  ngày 07/7/2022 của Ban Tuyên giáo thành ủy 

Đồng Xoài). 

 

Nơi nhận:        KT.TRƯỞNG PHÒNG  
- Như trên;        PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- Website: www.vpdtdongxoai.edu.vn.; 

- Lưu: VT. 
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