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với chủ đề “Chiếc ô tô mơ ước” lần thứ 11
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Gia Lai, ngày 18 tháng 10 năm 2021

Kính gửi: Phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố
Thực hiện Công văn số 100/CV-BTNTP&NĐ, ngày 06/10/2021 của Báo
Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng về việc tổ chức cuộc thi vẽ tranh quốc tế
Toyota với chủ đề “Chiếc ô tô mơ ước” lần thứ 11,
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai
thực hiện có hiệu quả cuộc thi mang tính trí tuệ, sáng tạo và đầy hấp dẫn, góp
phần thực hiện phong trào xây dựng “Trường học thân thiện học sinh tích cực”,
tăng cường giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học, tạo điều kiện khơi dậy
trong các em niềm đam mê sáng tạo để vươn tới ước mơ bay bổng theo trí tưởng
tượng ngộ nghĩnh, độc đáo của các em về một phương tiện giao thông hiện đại,
với nhiều tính năng đặc biệt, tác dụng về nhiều mặt như: bảo vệ môi trường,
chăm sóc sức khỏe, giáo dục, mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng.
Yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo triển khai thực hiện theo đúng
hướng dẫn của Công văn 100/CV-BTNTP&NĐ, ngày 06/10/2021 gửi kèm, báo
cáo kết quả tham gia cuộc thi về Phòng Giáo dục Mầm non và Giáo dục Tiểu
học, Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 28/01/2022./.
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