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V/v phát động tham gia Cuộc thi  

“Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 

năm 2022  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. 

Lâm Đồng, ngày 11 tháng 5 năm 2022 

                Kính gửi: 

    - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 

           - Các trường trực thuộc. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 482/KH-BGDĐT ngày 06/5/2022 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc tổ chức Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022 (gọi tắt là Cuộc thi), Sở 

Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phát động Cuộc thi trong toàn ngành, với những 

nội dung cụ thể như sau:  

1. Các đơn vị trường học 

- Tổ chức phát động, phổ biến, hướng dẫn kịp thời, đầy đủ về mục đích, 

yêu cầu, nội dung, đối tượng, cách thức đăng ký, hình thức thi, thời gian thi và 

thể lệ của Cuộc thi trong đơn vị nhằm khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, 

nhà giáo và các em học sinh, sinh viên tích cực tham gia, hưởng ứng Cuộc thi  

đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thiết thực theo Kế hoạch số 482/KH-BGDĐT 

ngày 06/5/2022; Quyết định số 1262/QĐ-BGDĐT ngày 06/5/2022 ban hành Thể 

lệ Cuộc thi của Bộ GDĐT. 

- Phân công cán bộ làm đầu mối thường xuyên cập nhật thông tin chính 

thức về Cuộc thi được Ban tổ chức đăng tải trên trang thông tin điện tử: 

http://hocvalamtheobac.vn, http://www.moet.gov.vn, http://www.doanthanhnien.vn, 

http://www.gdtd.vn và Fanpage:  https://www.facebook.com/hocvalamtheobac để kịp 

thời hướng dẫn học sinh, sinh viên tham gia, theo dõi, rà soát, xác minh thông tin 

thí sinh của đơn vị.  

- Thông tin chi tiết để nhận hỗ trợ kỹ thuật (tên đăng nhập, mật khẩu truy 

cập trên hệ thống, cập nhật thông kê số liệu) liên hệ qua đường dây nóng: 

0868081186, Email: hocvalamtheobac@egroup.vn. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các đơn vị trường trực thuộc 

thực hiện theo nội dung mục 1.  

http://hocvalamtheobac.vn/
https://moet.gov.vn/
http://www.doanthanhnien.vn/
http://www.gdtd.vn/
https://www.facebook.com/hocvalamtheobac/


Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình triển 

khai, nếu có vướng mắc báo cáo về Sở GDĐT qua Phòng Giáo dục Trung học, số 

điện thoại: 02633.820.931 để cùng phối hợp xử lý. 

(Gửi kèm Kế hoạch số 482/KH-BGDĐT ngày 06/5/2022; Quyết định số 

1262/QĐ-BGDĐT ngày 06/5/2022 ban hành Thể lệ Cuộc thi)./. 

 

 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT; GDTrH. 

KT. GIÁM ĐỐC 
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