
      UBND TỈNH LÀO CAI                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số:        /SGD&ĐT-VP                             Lào Cai, ngày       tháng  9  năm 2022
   V/v tham gia cuộc thi trắc nghiệm
trên Internet "Tìm hiểu về Chương trình

   Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM,
     Giai đoạn 2021-2025".

                            Kính gửi:
- Các phòng thuộc Sở GD&ĐT;
- Các phòng GD&ĐT huyện, thị, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT;
- Các Trung tâm GDNN&GDTX huyện, thị xã, TP.

Thực hiện văn bản số 308/KH-BCĐ ngày 15/9/2022 của Ban Chỉ đạo các Chương

trình Mục tiêu Quốc gia tỉnh Lào Cai về việc tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet

"Tìm hiểu về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-

2025". Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng thuộc Sở GD&ĐT, các phòng GD&ĐT, các đơn vị

trực thuộc Sở GD&ĐT, các Trung tâm GDNN&GDTX huyện, thị xã, thành phố thực hiện

như sau:

1. Tuyên truyền tới cán bộ, chuyên viên, CBQL, giáo viên về mục đích, ý nghĩa, yêu

cầu của  Cuộc thi "Tìm hiểu về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới,

giai đoạn 2021-2025"; vận động, khuyến khích và tạo điều kiện để đông đảo cán bộ,

chuyên viên, CBQL, giáo viên của đơn vị hưởng ứng tham dự theo Quy chế, Thể lệ cuộc

thi của Ban tổ chức (Có công văn số 308/KH-BCĐ gửi kèm).

2. Phân công cán bộ  theo dõi, tổng hợp và báo cáo số lượng tham gia sau khi kết thúc

giải về Sở GD&ĐT (Văn phòng Sở) để tổng hợp. Mọi thông tin cần thiết trao đổi với đồng

chí Phạm Thị Huệ - Phó Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT; điện thoại: 0914.299.176.

Giám đốc Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên (t/h);
- LĐ Sở GD (b/c);
- Cổng TTĐT ngành GD;

- Lưu VT, VP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thế Dũng
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