
UBND TỈNH GIA LAI 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /SGDĐT-VP 
V/v tham gia Cuộc thi “Sáng kiến vì 

cộng đồng” - lần thứ IV 

Gia Lai, ngày        tháng 5 năm 2021 

 

     Kính gửi:  

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

          - Trung tâm GDNN-GDTX các huyện; 

          - Các đơn vị trực thuộc Sở. 
 

Căn cứ Công văn số 189-CV/BTGTU ngày 29/4/2021 của Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy về việc hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” - lần thứ IV. 

Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin đến các cơ quan, đơn vị được biết và 

tham gia ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” - lần thứ IV, cụ thể như sau: 

1. Đối tượng tham gia: Tất cả các cơ quan, đơn vị, đoàn thể; cán bộ, giáo 

viên, nhân viên, học sinh, sinh viên, học viên. Không giới hạn độ tuổi, quan tâm 

tới các hoạt động cộng đồng và có ý tưởng sáng tạo cho các hoạt động mang lại 

ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng. Mỗi cá nhân, đơn vị có thể gửi một hoặc 

nhiều dự án dự thi. 

2. Thời gian: Từ ngày 15/4/2021 đến hết ngày 31/12/2021. 

3. Hình thức tham dự: Các dự án tham gia cuộc thi được gửi Ban Tổ chức 

qua hệ thống website hoặc bản in, cụ thể như sau: 

- Gửi qua website tại địa chỉ: www.sangkienvicongdong.vn; 

- Gửi bản in về địa chỉ: Phòng Truyền thông, Ban Thư ký - Tạp chí Cộng 

sản, số 28 Trần Bình Trọng, thành phố Hà Nội. Ngoài phong bì ghi rõ “Tham 

gia Cuộc thi Sáng kiến vì cộng đồng”. 

 (Sở Giáo dục và Đào tạo gửi kèm Công văn số 189-CV/BTGTU ngày 

29/4/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; mọi thông tin khác về cuộc thi đã được 

đăng tải trên website chương trình: www.sangkienvicongdong.vn và Trang 

thông tin điện tử của ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: www.thongtintuyengiaogialai.vn). 

Trong quá trình triển khai thực hiện có vướng mắc, liên hệ Sở Giáo dục 

và Đào tạo (qua Văn phòng, điện thoại: 02693 874 474) để được hướng dẫn./. 
 

 
Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Website Sở;    

- Lưu: VT, VP. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

Nguyễn Văn Long 

http://www.sangkienvicongdong.vn/
http://www.sangkienvicongdong.vn/
http://www.thongtintuyengiaogialai.vn/


 

 

  


		Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai - MĐD: 000.00.00.H21 - Phone: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
	2021-05-25T09:20:15+0700
	Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
	Nguyễn Văn Long<longnv.sgddt@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai - MĐD: 000.00.00.H21 - Phone: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
	2021-05-25T09:20:37+0700
	Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
	Sở Giáo dục và Đào tạo<vp.sgddt@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai - MĐD: 000.00.00.H21 - Phone: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
	2021-05-25T09:20:57+0700
	Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
	Sở Giáo dục và Đào tạo<vp.sgddt@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai - MĐD: 000.00.00.H21 - Phone: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
	2021-05-25T09:21:11+0700
	Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
	Sở Giáo dục và Đào tạo<vp.sgddt@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




