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       Hà Nội, ngày       tháng      năm 2021 
 

THÔNG BÁO 

V/v: Tham gia cuộc thi trực tuyến “Biên cương Tổ quốc tôi” 

 

 Thực hiện Công văn số 4616/BGDĐT-GDCTCTHSSV, ngày 12 tháng 10 

năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tham gia Cuộc thi trực tuyến “Biên 

cương Tổ quốc tôi”;  

Nhằm mục đích tuyên truyền, thông tin về chủ quyền biên giới lãnh thổ, Nhà 

trường thông báo tới toàn thể viên chức, người lao động, học viên, sinh viên về 

Cuộc thi trực tuyến “Biên cương Tổ quốc tôi” (thể lệ Cuộc thi đính kèm).  

Căn cứ thể thể cuộc thi, đề nghị các đơn vị trực thuộc Trường, chủ nhiệm lớp 

triển khai đến viên chức, người lao động, học viên, sinh viên của đơn vị mình được 

biết và hưởng ứng tham gia. 

 

Nơi nhận: 

- Chủ tịch HĐT (để báo cáo); 

- Lãnh đạo trường (để biết); 

- Các đơn vị trực thuộc Trường (th/h); 

- Chủ nhiệm lớp (th/h); 

- Website trường; 

- Lưu: VT, CTSV.ĐNT. (2). 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Lê Thị Trinh 
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