
  UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

   Số:          /SGDĐT- TTr                                Bình Phước, ngày     tháng   năm 2021 

V/v tiếp tục tăng cường công tác tuyên  

      truyền phổ biến giáo dục pháp luật 

                      

 

                        Kính gửi:  

- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo;  

- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

 

 

Căn cứ Công văn số 695/SGDĐT-TTrKĐCLGD ngày 19/3/2020 của Sở GD&ĐT về 

việc tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và Công văn số 

284/SGDĐT-TTr  ngày 29/01/2021 của Sở GD&ĐT về việc tiếp tục tăng cường công tác 

tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, 

Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị một số nội dung sau: 

1. Các đơn vị được phân công viết bài đăng tin trên trên trang Website: 

binhphuoc.edu.vn của Ngành GD&ĐT trong tháng 5/2021 được quy định tại mục 1, Công 

văn số 695/SGDĐT-TTrKĐCLGD ngày 19/3/2020 của Sở GD&ĐT, khẩn trương gửi bài 

đăng tin các hoạt động nổi bật tại đơn vị trước ngày 17/5/2021, cụ thể các đơn vị sau: 

Phòng GD&ĐT huyện Chơn Thành, Trường THPT Chơn Thành, Trường THPT Chu Văn 

An. 

2. Các đơn vị được phân công viết bài các tháng 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 đề nghị gửi bài 

trước ngày 15 hàng tháng. Đối với các đơn vị không có bài viết trong thời gian phân công 

thì có thể gửi vào các tháng tiếp theo tuy nhiên cần báo cáo bằng văn bản về Sở GD&ĐT. 

Số lượng bài gửi không hạn chế nhưng tin bài cần đảm bảo có chọn lọc, chất lượng; tin nổi 

bật; bài viết mang tính chất thời sự thì không lấy tin đã cũ, bài viết mang tính tổng hợp thì 

cần lựa chọn được các sự kiện tiêu biểu trong khoảng thời gian nhất định.  

3. Thanh tra Sở phối hợp với Văn phòng Sở thẩm định nội dung, lựa chọn bài đăng 

và theo dõi việc thực hiện sự phân công tại mục 1 của Công văn số 695/SGDĐT-

TTrKĐCLGD ngày 19/3/2020 của Sở GD&ĐT.  

Nhận được Công văn này, đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Bài và 

hình đăng tin đề nghị gửi bằng file mềm về: Phòng Thanh tra, Sở GD&ĐT Bình Phước, 

email: xuancakt@gmail.com. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị có khó khăn, vướng mắc 

đề nghị liên hệ trực tiếp số điện thoại 3881.250 để được giải đáp./. 

(Gửi kèm Công văn số 695/SGDĐT-TTrKĐCLGD ngày 19/3/2020 và Công văn số 

284/SGDĐT-TTr ngày 29/01/2021 của Sở GD&ĐT). 

 

 Nơi nhận:                  GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Ban giám đốc Sở (để b/c); 

- Lưu: VT, TTr. NTT-01. 
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