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Kính gửi:   

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã; 

- Các cơ sở giáo dục trực thuộc.   

  

 Căn cứ Công văn số 658/GDTĐ ngày 21/9/2020 về việc phát động, hưởng 

ứng cuộc thi “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu” năm 

2020 của Báo Giáo dục và Thời đại. 

 Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị các đơn vị thông tin rộng rãi đến 

toàn thể cán bộ quản lý, nhà giáo, học sinh biết, hưởng ứng tham gia cuộc thi 

“Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu” năm 2020, cụ thể 

như sau: 

 1. Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Đến hết ngày 15/11/2020. 

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

Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại: 024.39369802. 

 3. Thông tin chi tiết về cuộc thi được đăng tải trên Báo điện tử Giáo dục 

và Thời đại (http://www.giaoducthoidai.vn).  

 Các đơn vị căn cứ vào tình hình thực tiễn, tổ chức tuyên truyền để cán bộ 

quản lý, nhà giáo, học sinh biết, hưởng ứng, tham gia các cuộc thi; đảm bảo các 

hoạt động không ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục của nhà trường và phát huy 

được sự sáng tạo, chủ động của cán bộ, giáo viên, học sinh trong trường./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Báo GD&TĐ; 

- Đ/c Giám đốc Sở; 

- Đ/c PGĐ Phạm Xuân Tiến; 

- Lưu: VT, CTTT. 
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