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                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 09 tháng  10  năm 2019 

 

 

                                                               

 

Kính gửi:  Các đơn vị trong Trường. 

 

Thực hiện Công văn số 4474/BGDĐT - GDCTHSSV  ngày 01 tháng 10 năm 

2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hưởng ứng triển khai cuộc thi trắc nghiệm tìm 

hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, Hiệu trưởng yêu cầu 

Trưởng các đơn vị triển khai đến cán bộ, học sinh, sinh viên (HSSV) thuộc đơn vị mình 

biết và vận động tham gia tốt các nội dung sau đây: 

1. Tổ chức tuyên truyền tới học sinh, sinh viên, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo 

dục về mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi; khuyến khích và tạo điều kiện để đông đảo học 

sinh, sinh viên, nhà giáo viên chức đơn vị mình hưởng ứng tham dự Cuộc thi. 

2. Nhà trường gửi kèm Công văn số 4474/BGDĐT - GDCTHSSV  của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo và Thể lệ cuộc thi để các đơn vị hướng dẫn, tuyên truyền và vận động 

cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên đơn vị mình được biết và tham gia. 

3. Lãnh đạo các đơn vị quan tâm triển khai và báo cáo kết quả về Trường qua 

Phòng Chính trị & Công tác HSSV sau khi kết thúc cuộc thi để tổng hợp và báo cáo. 

Hiệu trưởng đề nghị Trưởng các đơn vị, các đoàn thể trong Trường phổ biến, 

quán triệt, giám sát và thực hiện tốt các nội nêu trên. 

 

Nơi nhận:               KT. HIỆU TRƯỞNG 

- Như trên;                                                                          PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

- Lưu: HCTH, CTHSSV, P33.                                                            
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