
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /SGDĐT-VP 

V/v tham gia viết bài cho Tập san 

Giáo dục Đắk Lắk 

   Đắk Lắk, ngày     tháng 3 năm 2021 

    Kính gửi: 

   - Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh; 

- Các phòng chuyên môn nghiệp vụ  thuộc Sở GD&ĐT; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT; 

- Các phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố; 

    

 Thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; hưởng ứng 

cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-

2026; Chào mừng 46 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-

30/4/2021) và Quốc tế lao động 01/5, 

 Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phát hành Tập san số 52 (tháng 4/2021). 

 Nội dung Tập san phản ánh những kết quả, thành tích nổi bật mà toàn ngành GD&ĐT 

tỉnh đã nỗ lực vượt khó để hoàn thành “nhiệm vụ kép” trong năm học 2019-2020, 2020-

2021; biểu dương, vinh danh những gương sáng điển hình trong các phong trào thi đua yêu 

nước của đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) và học sinh, 

sinh viên (HSSV); phản ánh những kết quả bước đầu trong triển khai thực hiện Chương trình 

sách giáo khoa lớp 1 (năm học 2020-2021) và công tác chuẩn bị triển khai thực hiện đối với lớp 2 

và lớp 6… 

 Để Tập san của ngành GD&ĐT tỉnh trở thành chiếc cầu nối cung cấp, phản ánh thông 

tin về hoạt động dạy học, giáo dục của toàn ngành; đồng thời bổ sung thêm tư liệu từ thực 

tiễn cho đội ngũ CBGVNV và HSSV trong thi đua hoàn thành nhiệm vụ năm học 2020-2021 

và những năm tiếp theo,  

Sở GD&ĐT đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trường học quan tâm, hướng dẫn, 

chỉ đạo CBGV và HSSV tham gia viết bài, gửi về Ban Biên tập (qua địa chỉ Email 

ngvdat0209@gmail.com của ông Nguyễn Văn Đạt, chuyên viên Văn phòng, điện thoại: 

0942089579) 

 Thời hạn gửi bài cho Tập san số 52: trước ngày 09/4/2021.  

   

Nơi nhận: 
- Như trên (để t/h); 

- Lãnh đạo Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

   Phạm Đăng Khoa 
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