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V/v tuyên truyền, khuyến khích
học viên, sinh viên tham gia chương
trình cuộc đua số 2017-2018.

Kính gửi: Các Phòng, Khoa, Viện, Tiểu đoàn.
Căn cứ chỉ đạo của Giám đốc Học viện về việc tổ chức tuyên truyền,
khuyến khích học viên, sinh viên tại Học viện tham gia cuộc thi Cuộc đua số
2017-2018 (Digital Race) - Lập trình xe tự hành, Phòng Đào tạo thông tin một
số nội dung chính của cuộc thi như sau:
1. Thể lệ chương trình cuộc đua số 2017-2018 (chủ đề: Xe tự hành)
(Có tài liệu gửi kèm).
- Tham khảo thông tin chi tiết qua website:
https://cuocduaso.fpt.com.vn/en hoặc https://digitalrace.fpt.com.vn.
2. Tổ chức thực hiện
- Các Khoa chuyên ngành quản lý sinh viên dân sự, các Tiểu đoàn quản lý
học viên quân sự phổ biến, tuyên truyền, khuyến khích tạo điều kiện cho giáo viên
hướng dẫn, học viên, sinh viên tham gia cuộc thi, đồng thời gửi danh sách các đội
thi về Phòng Đào tạo (qua Ban KH) sau khi đã đăng ký.
- Phòng Chính trị, Phòng Khoa học Quân sự phối hợp với Phòng Đào tạo,
các Khoa, tiểu đoàn làm công tác tuyên truyền, khuyến khích, có hình thức động
viên, khen thưởng giáo viên hướng dẫn, học viên, sinh viên tham gia và có thành
tích trong cuộc thi.
Nhận được công văn này, đề nghị Chỉ huy các Phòng, Khoa, Viện, Tiểu đoàn
tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- P1, P6, K11, K12, K21, K23, K24,
K31, K32, V2, d1, d2, d3, d4 (qua mạng);
- TTCNTT (đưa lên mạng internet);
- Lưu: VT, KH/P2; Loc03.

KT.TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Đã ký

Đại tá Nguyễn Trọng Lưu

