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V/v triển khai Cuộc thi vẽ tranh nha học
đường “ Hãy vẽ về tương lai cùng với những
nụ cười rạng rỡ”

Kính gửi: Các phòng giáo dục và đào tạo huyện (thành phố, thị xã).

Thực hiện Công văn số 1297/BGDĐT-GDTC ngày 05/4/2021 về việc phối
hợp tổ chức Cuộc thi vẽ tranh nha học đường “ Hãy vẽ về tương lai cùng với những nụ
cười rạng rỡ”, Để cuộc thi phát huy hiệu quả nhằm nâng cao kiến thức chăm sóc sức
khỏe răng miệng cho học sinh tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên đề
nghị các phòng giáo dục và đào tạo huyện (thành phố, thị xã) tổ chức, triển khai các
nội dung cụ thể sau:
1. Tên gọi Cuộc thi: Cuộc thi vẽ tranh nha học đường “ Hãy vẽ về tương lai cùng
với những nụ cười rạng rỡ”.
2. Đối tượng dự thi: Học sinh từ lớp 1 đến lớp 4 đang học tập tại các trường
tiểu học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
3. Thời gian dự thi: Từ ngày 07/4/2021 đến ngày 30/5/2021.
4. Địa điểm: tại TP Thái Nguyên.
5. Thể lệ và quy định của cuộc thi: Có đính kèm theo công văn này.
Để chương trình được triển khai hiệu quả Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các
phòng giáo dục và đào tạo huyện (thành phố, thị xã) căn cứ thể lệ cuộc thi tổ chức,
triển khai một số hoạt động cụ thể như sau:
- Hướng dẫn các trường tiểu học trên địa bàn triển khai Cuộc thi; Hướng dẫn học
sinh từ lớp 1 đến lớp 4 đang học tập tại các trường tiểu học trên địa bàn tích cực
hưởng ứng tham gia cuộc thi theo kế hoạch và thể lệ cuộc thi.
- Chỉ đạo các nhà trường thành lập Ban giám khảo vòng thi sơ loại cấp trường,
cử 01 đại diện Phòng GDĐT tham gia Ban giám khảo vòng thi cấp tỉnh gửi về Sở
GDĐT ( Phòng Chính trị, tư tưởng và Pháp chế) trước ngày 15/4/2021.
- Tăng cường truyền thông về vai trò của việc chăm sóc răng miệng đối với sức
khỏe cho học sinh thông qua việc tổ chức cuộc thi.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo huyện (thành phố,
thị xã) triển khai thực hiện kịp thời, đạt hiệu quả cao (có kèm theo Công văn số
1297/BGDĐT-GDTC ngày 05/4/2021 về việc phối hợp tổ chức Cuộc thi vẽ tranh nha
học đường “ Hãy vẽ về tương lai cùng với những nụ cười rạng rỡ”, th lệ Cuộc thi, tiêu chí
chấm bài dự thi và cách thức gửi bài dự thi).
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Thông tin, báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức
thực hiện về Sở GDĐT (qua Phòng Chính trị, tư tưởng và Pháp chế: Bà Hoàng Thị Đào,
Điện thoại: 0913.167.000 Email: daoht.so@thainguyen.edu.vn ) để được giải đáp.
Mọi thông tin chi tiết về Cuộc thi (thể lệ Cuộc thi, Cách đăng k ...) truy cập tại địa
chỉ website: www.nucuoirangrotuonglaituoisang.com./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ GDTC Bộ GDĐT;

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- Website Sở GDĐT;
- Lưu VT, CTTT - PC.

Nguyễn Đức Thịnh
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