UBND HUYỆN ĐẠI TỪ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 304/PGDĐT-GDTH

Đại Từ, ngày 14 tháng 5 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Em vẽ
trường học hạnh phúc”

Kính gửi: Các trường Tiểu học, trường TH&THCS trong huyện.
Thực hiện Công văn số 891/SGDĐT-GDMN-GDTH ngày 10/5/2021 về việc
triển khai Cuộc thi vẽ tranh ‘Em vẽ trường học hạnh phúc”;
Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị triển khai và tham gia
Cuộc thi như sau:
1. Đối tượng dự thi: Học sinh đang học tiểu học tại các trường tiểu học,
trường TH&THCS trên địa bàn huyện Đại Từ.
2. Thời gian, địa điểm, thể lệ cuộc thi:
- Thời gian:
+ Phát động và tổ chức tham gia thi trong tháng 5/2021;
+ Gửi bài dự thi kèm đơn tham gia cuộc thi chậm nhất ngày 01/6/2021 (tính
theo dấu bưu điện).
- Địa điểm:
+ Các trường phát động tới học sinh thể lệ cuộc thi bằng hình thức trực
tuyến và nhận bài dự thi của học sinh tại trường;
+ Tổng hợp, lựa chọn bài dự thi có chất lượng gửi về Ban tổ chức Cuộc thi
vẽ tranh “Em vẽ trường học hạnh phúc” VTV7 - Trung tâm sản xuất các chương
trình Giáo dục - Đài truyền hình Việt Nam, số 43 phố Nguyễn Chí Thanh - Quận
Ba Đình - TP Hà Nội.
- Thể lệ cuộc thi (theo văn bản gửi kèm).
3. Chế độ báo cáo :
Các đơn vị báo cáo kết quả tham gia cuộc thi (Số lượng học sinh tham gia,
số lượng bài gửi dự thi về Ban tổ chức, chất lượng bài dự thi); gửi báo cáo về qua
địa chỉ hộp thư của Tổ tiểu học chậm nhất ngày 10/6/2021.
Nhận được công văn này, Phòng GDĐT yêu cầu các đơn vị kịp thời triển
khai và tham gia Cuộc thi đạt hiệu quả cao./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH.
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