
UBND HUYỆN ĐẠI LỘC
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan
V/v hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu 
quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, 

Lào – Việt Nam năm 2022

#DiaDiemNgayBanHanh

               Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS, TH&THCS.

Căn cứ Công văn số 1543/SGDĐT-HSSVPC ngày 25/7/2022 của Sở 
GDĐT tỉnh Quảng Nam về việc hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu quan hệ đặc biệt 
Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam năm 2022 (gọi tắt là Cuộc thi), Phòng GDĐT 
Đại Lộc đề nghị Hiệu trưởng các trường trực thuộc thực hiện một số nội dung 
sau:

1. Chỉ đạo tổ chức, tuyên truyền, phổ biến về nội dung Cuộc thi; vận động, 
khuyến khích cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh tại đơn vị tích cực 
hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

- Hình thức dự thi: Trắc nghiệm trực tuyến hằng tuần trên Báo điện tử 
Đảng Cộng sản Việt Nam, mạng xã hội VCNet.

- Thời gian dự thi: Từ ngày 13/6/2022 đến ngày 05/9/2022.
- Địa chỉ tham gia Cuộc thi: https://vietlao.dangcongsan.vn
2. Mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, giới thiệu về Cuộc thi, tao 

banner và dẫn đường link tới địa chỉ Cuộc thi trên trang thông tin điện tử của đơn 
vị.

3. Hằng tuần cập nhật kết quả Cuộc thi trên trang thông tin điện tử của đơn 
vị để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh hưởng ứng tham 
gia.

Phòng GDĐT đề nghị Hiệu trưởng các trường nghiêm túc triển khai thực 
hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, NGLL.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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