UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3258 /SGDĐT-TTrKĐCLGD

Bình Phước, ngày 13 tháng 10 năm 2020

Độc lập- Tự do-Hạnh phúc

V/v triển khai thực hiện Kế hoạch
số 583/KH-SGDĐT và tạm hoãn
triển khai thực hiện Kế hoạch số
2042/KH-SGDĐT

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở.
Thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về
thực hiện nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh
doanh, thúc đẩy ngăn chặn vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội
trong bối cảnh đại dịch Covid-19; Thông báo số 375/TB-UBND ngày 07/7/2020
của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh Trần Tuyết Minh tại hội nghị giao ban Khối khoa giáo – Văn xã 6
tháng đầu năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo và đề nghị các đơn vị
một số nội dung như sau:
1. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 583/KH-SGDĐT ngày 09/3/2020 của
Sở Giáo dục và Đào tạo về tổ chức Hội thi “Chúng em bảo vệ rừng” năm 2020.
- Thời gian tổ chức: dự kiến tháng 11, 12 năm 2020, ngày cụ thể có thông
báo sau.
- Địa điểm và đơn vị tham dự:
+ Huyện Lộc Ninh: Tại trường THPT Lộc Ninh, gồm các trường THPT
Lộc Ninh và trường THPT Lộc Thái.
+ Huyện Bù Gia Mập: Tại trường THPT Đắk Ơ, gồm các trường THPT
Đắk Ơ, trường THCS&THPT Võ Thị Sáu và trường PT DTNT THCS&THPT
Bù Gia Mập.
- Nội dung, hình thức tổ chức theo Kế hoạch số 583/KH-SGDĐT ngày
09/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo.
2. Tạm hoãn triển khai Kế hoạch số 2042/KH-SGDĐT ngày 14/7/2020
của Sở Giáo dục và Đào tạo về tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng,
chống ma túy năm 2020. Việc thực hiện nội dung này sẽ có văn bản hướng dẫn
trong năm 2021.
Nhận được công văn này, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện. Mọi
vướng mắc liên hệ về phòng Thanh tra - Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở
Giáo dục và Đào tạo./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- BGĐ Sở GD&ĐT (để b/c);
- Lưu: VT, TTrKĐCLGD.
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