
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:          /SGDĐT-GDTXCTTT 

V/v tham gia Giải thưởng Học tập  

và làm theo tư tưởng, đạo đức,  

phong cách Hồ Chí Minh 

 

           Đắk Nông, ngày        tháng 7 năm 2022 

 

Kính gửi:   

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện. 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được Công văn số 96/CV-HNB ngày 

04/7/2022 của Hội Nhà báo tỉnh Đăk Nông về việc mời tham gia Giải thưởng Học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;  

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ 

thuật, báo chí về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Sở 

Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 

các đơn vị trực thuộc; Trung tâm GDNN-GDTX các huyện triển khai các nội dung 

sau: 

- Thông báo mời các cá nhân, tập thể có tác phẩm văn học nghệ thuật, báo 

chí viết về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh” được đăng tải trên trang thông tin điện tử của tỉnh, bản tin, tập san, trang 

thông tin điện tử của đơn vị, các cơ quan báo chí Trung ương đóng chân trên địa 

bàn tỉnh tham dự giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo 

chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 

giai đoạn 2021-2025. 

- Thời gian nhận tác phẩm: 

+ Đợt 1: hết ngày 30/9/2022. 

+ Đợt 2: hết ngày 30/9/2024 

- Địa chỉ nhận tác phẩm: 

Hội Nhà báo tỉnh Đắk Nông (số 82, đường 23/3. Phường Nghĩa Đức, thành 

phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông). 

Nhận được Công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển 

khai thực hiện./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (thay báo cáo); 

- Hội Nhà báo tỉnh Đắk Nông; 

- Trang Web sở GDĐT; 

- Lưu: VT, GDTX-CTTT (T). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
Trần Sĩ Thành 
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