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 Thực hiện Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 05/8/2020 của UBND thành 

phố Hà Nội về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà 

Nội (1010-2020); Kế hoạch số 356/KH-SVHTT ngày 11/8/2020 của Sở Văn hóa 

và Thể thao về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 1010 năm Thăng Long – 

Hà Nội”. 

 Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các phòng GDĐT, các trường 

trực thuộc căn cứ vào tình hình và điều kiện của đơn vị chủ động tuyên truyền 

đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm 

hiểu 1010 năm Thăng Long – Hà Nội (1010-2020)” theo nội dung Kế hoạch 

số 356/KH-SVHTT ngày 11/8/2020 của Sở Văn hóa và Thể thao ban hành đảm 

bảo đạt hiệu quả cao (gửi kèm theo Kế hoạch số 356/KH-SVHTT). 

 Thông tin cần trao đổi liên hệ phòng Chính trị, tư tưởng Sở GDĐT Hà 

Nội, số điện thoại 02439411232, email: cttt@hanoiedu.vn/. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Tuyên giáo Thành ủy; 

- Văn phòng UBND Thành phố; 

- Sở Văn hóa và Thể thao; 

- Đ/c Giám đốc Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Cổng Thông tin điện tử của Ngành; 

- Lưu: VT, CTTT.                                                                          

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Xuân Tiến 
 
 
 
 
 
 

         Kính gửi:  

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã; 

- Hiệu trưởng các trường trực thuộc Sở. 
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