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Số:         /SGDĐT-TCCB 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Khánh Hòa, ngày        tháng 4 năm 2022 

V/v triển khai cuộc thi trực tuyến 

“Nâng cao nhận thức phòng tránh tai 

nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh 

để lại ở Việt Nam” 

 

 

Kính gửi:  

                 - Các phòng giáo dục và đào tạo; 

                 - Các đơn vị trực thuộc Sở.  

  
  

Thực hiện Công văn số 3208/UBND-NC ngày 12/4/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Khánh Hòa v  việc triển khai cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận 

thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam” do 

Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) tổ chức , Sở Giáo 

dục và Đào tạo đ  nghị các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở 

triển khai một số nội dung sau: 

1. Quan tâm chỉ đạo, định hướng đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học 

sinh tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai 

nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam” hưởng ứng Ngày thế 

giới nâng cao nhận thức v  phòng tránh tai nạn bom mìn - 04/4/2022. 

2. Phổ biến Thể lệ, Bộ câu hỏi và đáp án Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao 

nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt 

Nam” đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thông qua Email, 

Website, Zalo, Facebook của đơn vị. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đ  nghị các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn 

vị trực thuộc Sở tổ chức thực hiện các nội dung trên./. 

(Đính kèm Công văn số 273/VNMAC-KHĐP ngày 29/3/2022 của Trung 

tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt nam). 

Nơi nhận:                           
- Như trên (VBĐT- để th/hiện); 

- UBND tỉnh (VBĐT- để b/cáo); 

- Ban Tuyên giáo tỉnh (để b/cáo); 

- BCH Quân sự tỉnh (VBĐT- để  b/cáo); 

- Lãnh đạo Sở GDĐT(VBĐT- để b/cáo); 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, TCCB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Sơn 
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