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Số: 681 /SGDĐT-CTTT
V/v triển khai các hoạt động tổ
chức kỷ niệm 130 năm ngày
sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc
lập-Tự do-Hạnh phúc
________________________________
An Giang, ngày 27 tháng 4 năm 2018

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, TX, TP;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
Thực hiện Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 09-4-2018 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn
Đức Thắng (20/8/1888-20/8/2018), Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng
các đơn vị liên quan thực hiện tốt một số nội dung, cụ thể như sau:
1. Chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với chính quyền địa phương,
đơn vị chức năng tổ chức tuyên truyền sâu rộng về ý nhĩa, nội dung; tham gia
đầy đủ các hoạt động kỷ niệm nêu trên thiết thực mang tính giáo dục cao nhằm
tưởng nhớ, tri ân, tôn vinh những cống hiến to lớn của Bác Tôn đối với sự
nghiệp cách mạng Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần học tập và rèn
luyện, phẩm chất tốt đẹp của Bác Tôn, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.
2. Tổ chức các hoạt động vui chơi, văn nghệ, nghệ thuật với chủ đề “nói
về Bác Tôn kính mến”; trọng tâm từ tháng 5 đến hết tháng 8-2018 gắn với sinh
hoạt hè năm 2018 một cách hiệu quả.
3. Tổ chức các buổi nói chuyện, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử; tổ chức
tham quan, học tập; tham gia chăm sóc và bảo vệ di tích Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn
Đức Thắng và các di tích trong tỉnh.
4. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 Ngày sinh Bác Tôn trên trang Website
của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang. Nếu có vấn đề gì chưa rõ, liên hệ về Sở Giáo
dục và Đào tạo (phòng Chính trị, tư tưởng) để được giải thích thêm..
Địa chỉ: phongcttt@angiang.gov.vn hoặc phongcttt@angiang.edu.vn.

Đề nghị thủ trưởng các đơn vị liên quan thực hiện tốt nội dung công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GDĐT (Vụ CTCTHSSV);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- VP. UBND tỉnh;
- UBND huyện, TX, TP;
- GĐ, các PGĐ SGDĐT;
- Các phòng, T Tra Sở GDĐT;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, CTTT.
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