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Thông Nông, ngày 08 tháng 5 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tổ chức kỷ niệm và các hoạt động kỷ
niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Hoàng
Đình Giong (01/6/1904-01/6/2019)

Kính gửi:
- Các trường Mầm non;
- Các trường Tiểu học, PTDTBT Tiểu học;
- Các trường THCS, PTDTBT THCS.
(trong công văn gọi chung là các đơn vị)
Thực hiện Công văn số 427/SGDĐT-GDDT&HSSV ngày 03/5/2019 của Sở
GD&ĐT Cao Bằng về Tổ chức Lễ kỷ niệm và các hoạt động kỷ niệm 115 năm
ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (01/6/1904 - 01/6/2019), Phòng Giáo dục
và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống, các hoạt động
ngoại khóa về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Hoàng Đình Giong
cho cán bộ, nhà giáo, nhân viên và học sinh trong toàn đơn vị nhân dịp kỷ niệm
115 năm ngày sinh của đồng chí Hoàng Đình Giong 01/6/1904 - 01/6/2019.
2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, tiếp tục giáo dục lý tưởng cách
mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ cán bộ, đảng
viên, nhà giáo và người học, đặc biệt là thế hệ trẻ.
3. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm phải đảm bảo tính trang trọng, thiết thực,
hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, đúng nghi thức; có thể lồng ghép trong các tiết chào
cờ, giờ sinh hoạt tập thể có đầy đủ cán bộ ngà giáo và học sinh cùng tham gia.
Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện tốt các nội dung trên và báo cáo về
Phòng GD&Đ theo địa chỉ email: pgdthongnong.caobang@moet.edu.vn trước
ngày 10/6/2019. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vấn đề cần trao đổi đề
nghị các đơn vị liên lạc với bà Phùng Thị Phương Thảo, điện thoại di động
0968.525.386 để phối hợp giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lãnh đạo Phòng;
- Lưu: VT.
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