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Khánh Hòa, ngày 23 tháng 02 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v phát hiện, lựa chọn,
giới thiệu điển hình tiên tiến

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.
Thực hiện Công văn số 621/BGDĐT-TĐKT ngày 22/02/2021 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc phát hiện, lựa chọn, giới thiệu điển hình tiên tiến.
Để thực hiện hiệu quả Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản
lý, giảng dạy và học tập” của ngành Giáo dục Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025,
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị thuộc
và trực thuộc Sở triển khai một số nội dung sau:
1. Chủ động phát hiện, lựa chọn, bồi dưỡng các gương điển hình tiên tiến
có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập; tổ chức
biểu dương, khen thưởng tại đơn vị theo thẩm quyền.
2. Tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông thực hiện
tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, nhân rộng phương pháp, cách
làm hay của các điển hình tiên tiến, các gương “người tốt, việc tốt” trong các
phong trào thi đua tại đơn vị.
3. Hàng quý, gửi bài viết, thông tin (bao gồm họ và tên, tóm tắt thành tích,
địa chỉ liên lạc, điện thoại, ảnh, email của cá nhân, tập thể), minh chứng, sản
phẩm của điển hình tiên tiến về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Văn phòng Sở).
Đồng thời gửi bản mềm qua địa chỉ email ndtuan@khanhhoa.edu.vn để thẩm
định, đề xuất các cấp khen thưởng và thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến,
nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong toàn ngành, toàn tỉnh.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm
túc các nội dung trên./.
Nơi nhận:
- Như trên (VBĐT);
- Vụ TĐKT-Bộ GDĐT (VBĐT);
- Lưu: VT, VP.
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