
        UBND THỊ XÃ BUÔN HỒ       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
       

         Số:         /PGDĐT            Buôn Hồ, ngày       tháng 12 năm 2021 

    V/v tuyên truyền hưởng ứng tham  

gia Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay  

phòng, Chống dịch COVID-19 trên  

             mạng xã hội VCNet” 
 

Kính gửi:  - Hiệu trưởng các trường trực thuộc; 

   - Chủ các nhóm lớp ngoài công lập. 

Thực hiện Công văn số 2532/UBND-VP ngày 22/11/2021 của Ủy ban  nhân 

dân thị xã Buôn Hồ về việc tuyên truyền hưởng ứng tham gia Cuộc thi trắc nghiệm 

“Chung tay phòng, Chống dịch COVID-19 trên mạng xã hội VCNet”, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã có ý kiến chỉ đạo như  sau: 

1. Hiệu trưởng các trường trực thuộc, Chủ các nhóm lớp ngoài công lập chỉ đạo, 

thực hiện tuyên truyền, phổ biến, đăng tải thể lệ Cuộc thi “Chung tay phòng, 

Chống dịch COVID-19” (đăng tải trong đường dẫn truy cập tham gia cuộc thi) 

trên các bản tin, trang fanpage, Website, các trang mạng xã hội và các hình thức 

tuyên truyền phù hợp khác, nhằm thu hút đông đảo cán bộ quản lý, giáo viên và 

học sinh của đơn vị hưởng ứng tích cực, tham gia cuộc thi. 

Cuộc thi diễn ra từ ngày 13/11/2021 đến ngày 26/01/2022 

Đường dẫn tham gia Cuộc thi: https://vcnet.vn/contestcovid  

2. Các đơn vị báo cáo kết quả (theo mẫu gửi kèm) về Phòng Giáo dục và Đào 

tạo thị xã (qua Bộ phận Kế toán – Tài vụ) trước ngày 28/01/2022 để tổng hợp báo 

cáo UBND thị xã và Sở GD&ĐT theo yêu cầu. 

Nhận được Công văn này, phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng 

các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:        KT. TRƯỞNG PHÒNG 

- Như kính gửi; (thực hiện)     PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- Lãnh đạo phòng GD&ĐT;       
- Lưu: VT, BP pháp chế.          
 

 
            

            Nguyễn Phỉ Đính 

        

https://vcnet.vn/contestcovid


PHÒNG GD&ĐT TX. BUÔN HỒ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ……………………….         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
……………, ngày       tháng 12 năm 2021 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ THAM GIA CUỘC THI 
(kèm theo Công văn số       /PGDĐT, ngày 15/12/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo 

thị xã) 

 

tt Đơn vị 

Số lượng 

CBQL, 

GV, NV 

thực tế 

Số lượng 

CBQL, 

GV, NV 

tham gia 

thi 

Số lượng 

học sinh 

thực tế 

Số lượng 

học sinh 

tham gia 

thi 

VB quán 

triệt, 

hưởng 

ứng, tuyên 

truyền về 

Cuộc thi 

đã ban 

hành 

 TH Quang Trung      

       

       

       

       

 

        THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

         

 

 

 

 

 

* Lưu ý: Các đơn vị báo cáo theo mẫu, không được thay đổi vì đây là Bảng tổng 

hợp của Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo cho cấp trên./. 
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