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Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệu trưởng các trường THPT và phổ thông có nhiều cấp học;
- Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh.
Thực hiện Kế hoạch số 107-KH/TU ngày 12/3/2020 của Tỉnh ủy An Giang về việc
tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020, Sở Giáo
dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị cần nghiêm túc thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục
về truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; giáo dục tư tưởng, chính trị, về
lòng yêu nước, khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng; tinh thần đoàn kết, niềm tự hào và ý
chí tự lực, tự cường dân tộc, góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp
đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (Nội
dung, hình thức tuyên truyền xem tại Mục II, Kế hoạch số 107-KH/TU ngày 12/3/2020 của
Tỉnh ủy An Giang đính kèm).
2. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, có
trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện thực tế của địa
phương và đơn vị, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội để
thực hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ toàn
Đảng bộ, toàn dân, toàn quân vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi
Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ tỉnh và lần thứ XII của Đảng.
3. Tích cực gửi bài viết giới thiệu các hoạt động, mô hình tuyên truyền hiệu quả, tích
cực, sáng tạo của cơ quan, đơn vị, giới thiệu gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong
công tác tuyên truyền về Ban biên tập Cổng thông tin điện tử của Sở GDĐT; thực hiện tốt
phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 20202025, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020.
Giao Văn phòng Sở GDĐT nghiên cứu, tham mưu hình thức, nội dung tuyên truyền tại
cơ quan Văn phòng Sở.
Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện tốt nội dung công văn này./.
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