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

Số:           /SGD&ĐT-VP
V/v tiếp tục đẩy mạnh  phong trào thi đua

đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ

niệm 40 năm tái lập tỉnh Lào Cai

(01/10/1991-01/10/2021) và viết bài đăng
trên Bản tin Giáo dục số Chào mừng.

   Lào Cai, ngày       tháng 8 năm 2022

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

Tiếp theo Kế hoạch phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng
kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022) của Sở

GD&ĐT và Công đoàn ngành Giáo dục Lào Cai. Nhằm đẩy mạnh phong trào thi
đua, tạo khí thế sôi nổi, rộng khắp trong toàn Ngành; phát huy sức mạnh tổng
hợp của các cơ sở giáo dục, các nhà giáo lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ

niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022); phấn đấu thực
hiện thắng lợi nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo góp phần thực
hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của tỉnh và các

nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 của Ngành. Sở GD&ĐT đề nghị các

đơn vị  triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Đẩy mạnh phong trào thi đua để thực hiện hoàn thành và vượt mức các

nhiệm vụ, chỉ tiêu giao của tỉnh năm 2022 và năm học 2022-2023. Trong đó tập
trung thi đua thực hiện tốt chủ đề năm học "Vì học sinh thân yêu; xây dựng
trường học hạnh phúc, đổi mới và hội nhập", trong đó tập trung vào các lĩnh vực
dột phá: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong trong
giáo duc; nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ- Hội nhập quốc tế về giáo

dục và đào tạo; Xây dựng trường chuẩn quốc gia; phát hiện bồi dưỡng học sinh
giỏi, học sinh năng khiếu; một số chuyên đề: An ninh, an toàn trường học; đạo
đức nhà giáo; dạy thêm, học thêm; các khoản thu trong nhà trường; chuyên cần
vùng cao...

2. Triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong Đề án số 06
của Tỉnh uỷ Lào Cai về "Đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục toàn

diện- Nguồn nhân lực- Khoa học, công nghệ tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025";
Thi đua dạy và học, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. Tổ chức thực
hiện Chương trình Giáo dục phổ thông- 2018 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10…

3. Viết, gửi các tin,  bài về thành tựu, kết quả giáo dục của tỉnh, địa
phương, đơn vị; các tấm gương cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên có nhiều
cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh để Sở GD&ĐT lựa chọn, biên soạn
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đăng trên Bản tin Giáo dục số đặc biệt, chào mừng Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà

giáo Việt Nam (Phát hành cuối tháng 9/2022).

Yêu cầu mỗi phòng GD&ĐT có ít nhất 5 bài viết; mỗi đơn vị trực
thuộc Sở GD&ĐT có ít nhất 01 bài viết đảm bảo chất lượng được lãnh đạo
đơn vị duyệt trước khi gửi về Sở (Văn phòng Sở GD&ĐT). Yêu cầu gửi về

trước ngày 20/9/2022 qua địa chỉ email vanphong@laocai.edu.vn.

Yêu cầu các đơn vị nghiên cứu, triển khai thực hiện nghiêm túc,./.

Nơi nhận:
- Như trên(t/h);

- Lãnh đạo Sở GD&ĐT;
- Các phòng thuộc Sở GD&ĐT;
- Công đoàn ngành;
- Cổng thông tin điện tử ngành;

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thế Dũng

mailto:vanphong@laocai.edu.vn
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