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Số:              /SGDĐT- GDTrH
V/v phát động học sinh tham dự Cuộc 
thi Cùng bạn kiến tạo tương lai “Solve 

for Tomorrow 2022” - Mùa 3 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           Long An, ngày           tháng  5  năm 2022

      Kính gửi: 
- Trưởng phòng Hành chính – Quản trị Sở;
- Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệu trưởng các trường phổ thông trực thuộc Sở;
- Giám đốc Trung tâm GDTX&KTTH.

Theo Công văn số 548/2022/CV/JAVN ngày 05/5/2022 của Trung tâm Tuổi 
trẻ Thành Đạt về việc phát động học sinh tham dự Cuộc thi Cùng bạn kiến tạo tương 
lai “Solve for Tomorrow 2022” - Mùa 3, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến 
Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; hiệu trưởng các 
trường phổ thông trực thuộc, Giám đốc Trung tâm GDTX&KTTH nội dung cụ thể 
như sau:

1. Thủ trưởng các đơn vị, trường học triển khai Công văn số 
548/2022/CV/JAVN ngày 05/5/2022 của Trung tâm Tuổi trẻ Thành Đạt về việc 
phát động học sinh tham dự Cuộc thi Cùng bạn kiến tạo tương lai “Solve for Tomorrow 
2022” - Mùa 3 đến đội ngũ giáo viên và học sinh cấp trung học cơ sở, học sinh cấp 
trung học phổ thông (file đính kèm).

2. Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, 
Giám đốc Trung tâm GDTX&KTTH trong tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho học 
sinh và giáo viên đăng ký tham dự Cuộc thi (nếu có); triển khai các giai đoạn của 
Cuộc thi để học sinh và giáo viên biết, chủ động tham dự. Hiệu trưởng, Giám đốc 
tập hợp danh sách đội thi gửi Ban Tổ chức theo quy định; đồng thời gửi danh sách 
đội thi về Phòng Giáo dục Trung học Sở để Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, nắm 
thông tin.

3. Hiệu trưởng 02 Trường THPT Lê Quý Đôn, Trường THPT Chuyên Long 
An phối hợp, tạo điều kiện cho Ban Tổ chức Chương trình phát động Cuộc thi trực 
tiếp đến giáo viên và học sinh của trường (Theo Chương trình Phát động đính 
kèm). Liên hệ cán bộ phụ trách Cuộc thi, cô Trần Thị Bích Hảo, số điện thoại: 
0912.220.581 hoặc 0981.793.336; email: hao.ttb@javietnam.org.

(Do các trường trung học cơ sở trong tỉnh đang tổ chức cho học sinh các 
khối lớp ôn tập và kiểm tra cuối kỳ 2 năm học 2021-2022 nên Sở Giáo dục và Đào 
tạo thống nhất không chọn 02 trường trung học cơ sở để Ban Tổ chức Chương 
trình phát động Cuộc thi trực tiếp đến giáo viên và học sinh).

mailto:hao.ttb@javietnam.org


4. Phòng Hành chính – Quản trị - Sở Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ truyền 
thông đưa tin về Cuộc thi trên Website của Sở.

5. Phòng Giáo dục Trung học phân công bà Lương Thị Bạch Tuyết, số điện 
thoại 0977309626 hoặc 0843091726 làm cán bộ đầu mối phối hợp JA Vietnam 
triển khai Cuộc thi.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học triển khai 
thực hiện những nội dung nêu trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- JA Vietnam;
(Email: hao.ttb@javietnam.org)
- GĐ, các PGĐ;
- Lưu: VT, GDTrH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phan Thị Dạ Thảo
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