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V/v tuyên truyền, hưởng ứng và tham 

gia Cuộc vận động “Hiến kế xây dựng 

và phát triển tỉnh Đăk Lăk giàu đẹp, 

văn minh”  

 

  

Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc 

  

 Thực hiện Công văn số 571/UBND-VP, ngày 31/3/2020 của Uỷ ban nhân dân thị 

xã Buôn Hồ về việc tuyên tuyền, hưởng ứng và tham gia Cuộc vận động “Hiến kế xây 

dựng và phát triển tỉnh Đăk Lăk giàu đẹp, văn minh”.  

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Buôn Hồ đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị trực 

thuộc thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tổ chức phát động, tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc vận động “Hiến kế xây dựng 

và phát triển tỉnh Đăk Lăk giàu đẹp, văn minh” đến tất cả CBQL, GV, NV và học sinh 

toàn trường theo các văn bản sau: 

- Kế hoạch 152 –KH/TU, ngày 26/02/2020 của Tỉnh uỷ Đăk Lăk về kế hoạch tổ 

chức cuộc vận động “ “Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đăk Lăk giàu đẹp, văn minh”; 

- Quy chế cố 03 –QC/TU, ngày 04/3/2020 của Tỉnh uỷ Đăk Lăk về việc ban hành 

quy chế xét chọn, trao giải thưởng Cuộc vận động “Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh 

Đăk Lăk giàu đẹp, văn minh”; 

- Công văn số 02 –CV/BTC, ngày 17/3/2020 của Ban tổ chức Cuộc vận động 

“Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đăk Lăk giàu đẹp, văn minh” thuộc Tỉnh uỷ Đăk 

Lăk về việc tuyên truyền, hưởng ứng và tham gia Cuộc vận động “Hiến kế xây dựng và 

phát triển tỉnh Đăk Lăk giàu đẹp, văn minh”; 

(Có văn bản kèm theo) 

2. Động viên và tạo điều kiện cho CBQL, GV, NV và học sinh tham gia Cuộc vận 

động “Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đăk Lăk giàu đẹp, văn minh”; 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc liên hệ về phòng GD&ĐT thị xã 

qua số điện thoại 0812 843 999 để được hỗ trợ. 

Nhận được Công văn này, đề nghị hiệu trưởng các đơn  vị trực thuộc nghiêm túc 

tổ chức và thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND thị xã (thay b/c); 

- Lãnh đạo phòng GD&ĐT (t/dõi, c/đạo); 

- Như kính gửi (thực hiện); 

- Lưu: VT, TH (Phương, - kí số). 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Trần Ngọc Cẩm 
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