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                      Kính gửi:  

    - Các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và thành phố; 

    - Các đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Thực hiện Công văn số 4610/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 12/10/2021 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc Tổ chức hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Biên 

cương Tổ quốc tôi”; Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị phát động tham gia Cuộc thi trực 

tuyến “Biên cương Tổ quốc tôi” như sau: 

1. Phổ biến rộng rãi Cuộc thi trực tuyến “Biên cương Tổ quốc tôi” đến toàn 

thể giáo viên, cán bộ, công nhân viên, học sinh thuộc đơn vị mình quản lý và động 

viên giáo viên, cán bộ, công nhân viên, học sinh tích cực tham gia. 

2. Hướng dẫn thí sinh dự thi thực hiện đúng theo Thể lệ Cuộc thi trực tuyến 

“Biên cương Tổ quốc tôi”. (Đính kèm theo công văn này) 

3. Thí sinh dự thi Cuộc thi trực tuyến “Biên cương Tổ quốc tôi” truy cập vào 

đường link http://www.biencuongtoquoc.vn 

Nhận được công văn này, Sở GDĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tổ chức 

triển khai thực hiện. Nếu có vấn đề vướng mắc, các đơn vị cần phản ánh về Sở 

GDĐT (Điện thoại số 3.831848 - 038.7293544) để được giải đáp và thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                                          
- Như trên (thực hiện); 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- GĐ, các PGĐ Sở GDĐT; 

- Website Sở GDĐT;                                     

- Lưu: VP, NVDH.                                                                           

KT. GIÁM ĐỐC 
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