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Thanh Liệt, ngày 27  tháng 10 năm 2020 

  Kính gửi:  Ban giám hiệu, TTCM, GVCN và GV TPT 

 Căn cứ công văn số 3286/SGD ĐT ngày 05/10/2020  của Sở giáo dục và 

đào tạo Hà Nội về việc hưởng ứng cuộc thi “ Những kỉ niệm sâu sắc về Thầy cô 

và mái trường mến yêu” năm 2020. 

 Để đảm bảo yêu cầu nội dung và tiến độ cuộc thi Hiệu trưởng trường 

THCS Thanh Liệt đề nghị: 

 1. Tổ trưởng chuyên môn triển khai tới 100% giáo viên của tổ, GVCN triển 

khai tới 100% học sinh các lớp về nội dung, thể lệ cuộc thi “ Những kỉ niệm sâu 

sắc về Thầy cô và mái trường mến yêu” năm 2020 ( trong file đính kèm). 

 2. Giáo viên giảng dạy môn Ngữ văn các lớp hướng dẫn học sinh viết bài 

tham dự thi theo đúng nội dung và yêu cầu của cuộc thi ( GV có thể coi nội dung 

bài viết này là bài kiểm tra thường xuyên về rèn kỹ năng viết văn của học sinh) 

đồng thời đánh giá và lựa chọn mỗi lớp tối thiểu 02 xuất sắc để gửi tham gia 

vòng thi cấp trường. 

 3. Số lượng, chất lượng và tiến độ bài tham dự  cuộc thi “ Những kỉ niệm 

sâu sắc về Thầy cô và mái trường mến yêu” năm 2020 là một nội dung tính điểm 

thi đua chào mừng kỷ niệm 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam ( 20/11/1982-

20/11/2020) 

 4. Thời hạn nộp bài dự thi cấp trường: Chậm nhất 07/11/2020 ( Thứ 

Bẩy). Người nhận: Đ/c Nguyễn Thị Bích Ngọc ( GV TPT). 

 Ban giám khảo sẽ chấm và lựa chọn các bài đạt giải xuất sắc cấp trường 

để tham dự cấp Thành phố và Quốc gia; Các bài đạt giải cấp trường sẽ được 

vinh danh và trao thưởng tại Lễ tuyên dương khen thưởng nhân dịp 38 năm ngày 

nhà giáo Việt Nam. 

 Trên đây là nội dung hưởng ứng cuộc thi “ Những kỉ niệm sâu sắc về 

Thầy cô và mái trường mến yêu” năm 2020 của trường THCS Thanh Liệt, Hiệu 

trưởng nhà trường yêu cầu các CB- GV- NV và các em HS nghiêm túc triển 

khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ. 

Nơi nhận 

- BGH ( để chỉ đao) 

- TTCM, GVCN, GV TPT: Triển khai, thực hiện 

- HS: để thực hiện 

- Lưu VP 

HIỆU TRƯỞNG 

( Đã ký) 

 

Phạm Văn Ngát 



 

 

 


