
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 

Số:             /SGDĐT-VP 

 

  Đắk Nông, ngày  

V/v tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày 

Tổng tuyển cử đầu tiên Quốc hội Việt 

Nam (06/01/1946-06/01/2021) và kết 

quả kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV 

 

 

  

 Kính gửi:  - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 

                  - Các Trung tâm GDNN-GDTX huyện; 

                  - Các đơn vị trực thuộc Sở, 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được Công văn số 1298/STTTT-TTBCXB 

ngày 22/12/2020 về tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cứ đầu tiên 

Quốc hội Việt Nam; Công văn số 1299/STTTT-TTBCXB ngày 22/12/2020 về 

tuyên truyền kết quả lỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, Sở Giáo dục và Đào tạo 

yêu cầu: 

Các đơn vị tổ chức tuyên truyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động và học sinh của đơn vị mình về ý nghĩa của Ngày Tổng tuyển cử 

đầu tiên của Quốc hội Việt Nam; tôn vinh và tri ân công lao, đóng góp to lớn 

của Quốc hội đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Đẩy mạnh tuyên truyền 

bối cảnh, diễn biến và kết quả của Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; sự nghiệp lớn mạnh của Quốc hội 

qua các thời kỳ. 

Đề cương tuyên truyền về kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên 

Quốc hội Việt Nam (06/01/1946-06/01/2021) và kết quả kỳ họp thứ 10 Quốc hội 

khóa XIV đăng tải trên trang thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ 

https://www.daknong.edu.vn. 

Nhận được Công văn này, các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện phù hợp 

với tình hình của đơn vị mình./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, VP 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Sĩ Thành 
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