
UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

     Số:  371  /SGDĐT- CTTT-GDCN 

V/v tuyên truyền hưởng ứng  

Cuộc thi “Bố là tất cả” 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
            Hưng Yên, ngày 10 tháng 3 năm 2020 

 
  

Kính gửi:  

- Phòng giáo dục và đào tạo huyện, thị xã, thành phố; 

- Các trường THPT, Trường phổ thông có nhiều cấp học; 

- Các TTGDNN-GDTX huyện, thị xã, thành phố; 

- Các trường có dạy chương trình GDTX bậc THPT; 

- Trường CĐ Cộng đồng Hưng Yên, TC tổng hợp Đông Đô; 

- Các trường ĐH trên địa bàn tỉnh. 
   

Căn cứ Công văn số 733/HPN-KTGĐXH  ngày 05/03/2020 của Hội Liên 

hiệp phụ nữ tỉnh Hưng Yên về việc đề nghị phối hợp  triển khai, tuyên truyền 

Cuộc thi “Bố là tất cả”, Nhằm hưởng ứng Cuộc thi sâu rộng, hiệu quả, thu hút sự 

tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh và sinh viên, Sở Giáo 

dục và Đào tạo yêu cầu: 

 Các đơn vị giáo dục trên địa bàn tỉnh tuyên truyền đến toàn thể cán bộ 

giáo viên, học sinh, sinh viên hưởng ứng Cuộc thi “Bố là tất cả” năm 2020. 

(Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi đính kèm). 

Đây là Cuộc thi dành cho tất cả cán bộ, giáo viên, học sinh sinh viên về 

tình cảm gắn bó, yêu thương của các thành viên trong gia đình thông qua việc 

khắc họa hình ảnh đẹp của người cha; đồng thời phát hiện, tuyên truyền, tôn vinh 

những tấm gương nam giới tiêu biểu trong chăm sóc, giáo dục con cái tạo sự lan 

tỏa trong cộng đồng, khích lệ nam giới tích cực tham gia xây dựng gia đình “No 

ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”. 

Thời gian nhận bài dự thi: Từ tháng 03/2020 đến trước ngày 20/5/2020 

(căn cứ theo dấu bưu điện hoặc ngày gửi email). 

Nơi nhận bài dự thi: Ban Kinh tế - Gia đình xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ 

tỉnh, đường Quảng Trường - Thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. 

Hoặc Email: hueanh208311@gmail.com. ĐT 02213551296. 

   
  Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Hội LHPN tỉnh (để p/h); 

- Ban GĐ Sở; 
- Lưu VT, CTTT-GDCN 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Phan Xuân Quyết 
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