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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hồng Lĩnh, ngày 5 tháng 02 năm 2018

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

Thực hiện Công văn số 105/SGDĐT-VP, ngày 26/01/2018 của Sở GD-ĐT
Hà Tĩnh về việc tổ chức phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội năm 2018, Phòng GD-ĐT hướng dẫn các trường thực hiện một số
nội dung sau:
1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Chỉ thị số 01/CT-UBND,
ngày 03/01/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc tổ chức phong trào thi đua thực
hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
2. Phát động sâu rộng trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh
về các phong trào thi đua như: “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, “Toàn tỉnh
chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, “Hà Tĩnh chung tay vì
người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau”,… Gắn triển khai thực hiện các
phong trào thi đua với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ
Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh”; Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành TW khóa
XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến, tự chuyển
hóa” trong nội bộ; Kết luận số 05-KL/TU, ngày 29/6/2016 của BTV Tỉnh ủy về
“Một số chủ trương nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về
sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan,
đơn vị”,...
3. Các trường tổ chức xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung phong trào,
lưu trữ hồ sơ thi đua – khen thưởng đầy đủ theo quy định.
4. Định kì hàng năm, tổ chức sơ kết, tổng kết theo quy định và báo cáo về
Phòng GD-ĐT (nạp trực tiếp cho đ/c Nguyễn Tiến Chức – Chuyên viên) cùng với
báo cáo sơ kết học kì I, tổng kết năm học.
Nhận được Công văn này, Phòng yêu cầu các trường thực hiện nghiêm túc. Trong
quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc thì liên hệ về Phòng để có hướng giải quyết./.
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