
   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–GDTrH                       Bình Phước, ngày       tháng        năm 2020     

     V/v thực hiện tuyên truyền  

thu hút nguồn nhân lực xây dựng  

 Quân chủng Hải quân năm 2020  
        

                               

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT 

 

Thực hiện Công văn số 496/CT-TH ngày 10/3/2020 của Bộ Tư lệnh Vùng 4 

Hải quân về việc đẩy mạnh tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân 

chủng Hải quân năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị trực thuộc 

triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Đẩy mạnh tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải 

quân năm 2020 cho đối tượng là học sinh THPT. 

2. Thực hiện tuyên truyền thông qua hình thức dán pa-nô (kèm theo công văn) 

giới thiệu về Học viện Hải quân ở vị trí thuận tiện cho học sinh theo dõi. Thời gian 

thực hiện trước khi học sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào các trường Cao 

đẳng, Đại học năm 2020. 

3. Nội dung thực hiện tuyên truyền thông tin về Học viện Hải quân thu hút 

nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân, Vùng 4 Hải quân cách mạng, chính 

quy, tinh nhuệ và hiện đại. 

Nhận được Công văn đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện theo yêu cầu của 

Sở Giáo dục và Đào tạo./.  
 

Nơi nhận:                                                                       GIÁM ĐỐC 
- Như trên (để t/h); 

- Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy (để b/c); 

- Bộ Tư lệnh Vùng 4, Hải quân (để b/c) 

- Lưu VT, GDTrH. 
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