UBND HUYỆN BẮC YÊN
PHÒNG GD & ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 243/PGDĐT

Bắc Yên, ngày 19 tháng 4 năm 2018

V/v: Phát động cuộc thi
vẽ tranh cho Thiếu nhi

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Các đơn vị trường TH,THCS trực thuộc.
Căn cứ Công văn số 474/SGDĐT-GDTH ngày 16/4/2018 của của Sở Giáo
dục và Đào tạo về việc phát động cuộc thi vẽ tranh cho Thiếu nhi với chủ đề “Vì
môi trường tương lai” dành cho các em học sinh từ 6 đến 15 tuổi trên cả nước.
Phòng giáo dục và đào tạo triển khai như sau:
1. Tổ chức triển khai phổ biến, phát động tới toàn thể các em học sinh trong
độ tuổi (từ 6 đến 15 tuổi) hưởng ứng tham gia cuộc thi vẽ tranh cho Thiếu nhi với
chủ đề “Vì môi trường tương lai” do Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt
Nam tổ chức. Đây là cuộc thi có ý nghĩa thiết thực với mục đích nhằm nâng cao
nhận thức và tuyên truyền sâu rộng tới các em học sinh về việc giữ gìn và bảo vệ
môi trường, đồng thời phát hiện và bồi dưỡng khả năng hội họa của học sinh.
2. Các đơn vị phổ biến rõ cho học sinh các qui định về chủ đề cuộc thi, đối
tượng dự thi, nội dung dự thi, cơ cấu giải thưởng, thời gian và địa điểm nhận tranh
dự thi theo đúng hướng dẫn của Ban tổ chức cuộc thi (Hướng dẫn cuộc thi của
BTC được gửi đính kèm theo công văn này).
Lưu ý: Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 20/4/2018 đến hết ngày
20/10/2018. Tranh dự thi của thí sinh gửi về Ban tổ chức cuộc thi (theo địa chỉ
trong hướng dẫn của Ban tổ chức cuộc thi).
Nhận được công văn này đề nghị các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện
và báo cáo số lượng, kết quả tham gia về Phòng GD&ĐT trước ngày 21/10/2018
(qua phòng chuyên môn địa chỉ vhoasonla@gmail.com) để tổng hợp báo cáo./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Ban LĐ Phòng GDĐT;
- Lưu: VT.
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.........., ngày tháng năm 2018
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Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo
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