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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Bình, ngày 05 tháng 01 năm 2019

V/v chuẩn bị tổ chức Ngày Thơ
Việt Nam lần thứ 17

Kính gửi:
- Phòng GDĐT các huyện, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Các trung tâm GDNN-GDTX.
Thực hiện kế hoạch năm học 2018 - 2019, Sở GDĐT tổ chức Chương trì nh kỉ
niệm Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 17 dự kiến vào ngày 18/02/2019 tức ngày 14 tháng
Giêng năm Kỷ Hợi với chủ đề “Mùa xuân - Đất nước - Đảng - Bác ”; để Chương
trình kỉ niệm Ngày Thơ Việt Nam đạt hiệu quả cao, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị thực
hiện tốt các công việc sau:
1. Tuyên truyền, triển khai có hiệu quả Chương trì nh kỉ niệm Ngày Thơ Việt
Nam lần thứ 17 tại đơn vị cho cán bộ , giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên trang
trọng, tiết kiệm và ý nghĩa.
2. Các đơn vị tập hợp, tuyển chọn thơ văn của cán bộ giáo viên, nhân viên và
học sinh của đơn vị mình gửi về Sở trước ngày 31/01/2019 theo địa chỉ email:
nguyetpta77@gmail.com và bản có dấu đỏ về Sở qua phòng Chính trị tư tưởng.
Nhận được công văn này, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm
túc và hiệu quả./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi (qua Website của Sở);
- Giám đốc Sở;
- Lưu: VT,CTTT. NGUYET/05.
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