CHI BỘ TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN GIÀU
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 5 năm 2021

THÔNG BÁO
Kính gửi quý thầy cô kế hoạch của Quận ủy Bình Thạnh về phát
động các cuộc thi hướng đến kỷ niệm 45 năm thành lập quận Bình Thạnh:
1. Hội thi viết tìm hiểu “Truyền thống đấu tranh của Đảng bộ và nhân
dân quận Bình Thạnh 45 năm xây dựng và phát triển”
+ Hình thức triển khai: Cán bộ, GV, NV đăng ký tham gia viết bài.
+ Hạn cuối đăng ký: đến hết thứ Bảy 15/5/2021
+ Hạn cuối nộp bài: đến hết 29/5/2021
+ Người nhận đăng ký và bài dự thi: Đồng chí Bảo Phương (P.Học vụ)
+ Nội dung:

2. Hội thi trực tuyến tìm hiểu “Truyền thống đấu tranh của Đảng bộ và
nhân dân quận Bình Thạnh 45 năm xây dựng và phát triển”
+ Hình thức triển khai: Tất cả CB, GV, NV tham gia dự thi theo thời gian
biểu của cuộc thi
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+ Thời gian: Theo thời gian quy định qua từng tuần (Thể lệ bên dưới)
+ Phân công theo dõi: Hàng tuần sau khi tham gia thi trực tuyến, thầy cô
chụp màn hình sau khi thi để gửi báo cáo lại cho Tổ trưởng chuyên môn.
Tổ trưởng chuyên môn báo cáo theo đường dẫn trên trang Web trường.
+ Đây là cuộc thi kéo dài qua 5 tuần, nhờ quý thầy cô Tổ trưởng chuyên
môn hằng tuần nhắc nhở các tổ viên thực hiện để đảm bảo tham gia đầy
đủ theo đúng tiến độ.
+ Thể lệ:
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Để hoàn thành việc tham gia theo chỉ đạo của Quận ủy Bình Thạnh, rất
mong quý thầy cô tham gia đầy đủ, nhiệt tình; Thầy cô Tổ trưởng chuyên môn
thường xuyên đôn đốc các thành viên trong tổ; Các Đồng chí Đảng viên được
phân công phụ trách các tổ theo dõi, động viên, nhắc nhở các tổ tham gia đầy
đủ.
Trân trọng./.
TM. Cấp ủy
Chi ủy viên
Hoàng Đức Thịnh
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