
UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số: 1734/SGDĐT-CTTT-GDCN 
V/v tuyên truyền hưởng ứng Cuộc thi 

“Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và 

mái trường mến yêu” năm 2020. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Hưng Yên, ngày 24 tháng 9 năm 2020 

   
Kính gửi:  

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

- Các trường THPT, trường phổ thông 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. 
   

Thực hiện Công văn 658/GDĐT ngày 21/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về việc phát động hưởng ứng Cuộc thi “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và 

mái trường mến yêu” năm 2020, Nhằm hưởng ứng Cuộc thi sâu rộng, hiệu quả, 

thu hút sự tham gia tích cực của đông đảo cán bộ quản lý, 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 “Những kỷ niệm sâu sắc về 

thầy cô và mái trường mến yêu” năm 2020 (Thể lệ Cuộc thi đính kèm). 

Thời gian nhận tác phẩm: Từ ngày 09/09/2020 đến hết ngày 15/11/2020.  

Địa chỉ nhận tác phẩm: Báo Giáo dục và Thời đại, 15 Hai Bà Trưng, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: 024. 39369802. 

Thông tin chi tiết về Cuộc thi được đăng tải trên Báo điện tử Giáo dục và 

Thời đại (http://wwwgiaoducthoidai.vn). 

   
 Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Bộ GDĐT; 

- Ban Giám đốc Sở; 
- Lưu VT, CTTT-GDCN 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Phan Xuân Quyết 
 

http://wwwgiaoducthoidai.vn/

		2020-09-24T16:14:36+0700
	Việt Nam
	Trần Tuấn Dương<ttduong@hungyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2020-09-25T17:27:35+0700
	Việt Nam
	Phan Xuân Quyết<pxquyet@hungyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2020-09-28T07:45:48+0700
	Việt Nam
	Sở Giáo dục và Đào tạo<sogddt@hungyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




