UBND TỈNH PHÚ YÊN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:385/SGDĐT-GDMNTH
V/v tổ chức cuộc thi vẽ tranh “Em vẽ
trường học hạnh phúc”.

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Yên, ngày

07 tháng 5 năm 2021

Kính gửi: Phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
Thực hiện Công văn số 1809/BGDĐT-GDTH, ngày 05/5/2021 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo v/v tổ chức cuộc thi vẽ tranh “Em vẽ trường học hạnh phúc”. Sở Giáo
dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố triển khai
tổ chức cho học sinh tham gia cuộc thi; đây là cuộc thi mùa thứ 2, năm học 2020 —
2021 với chủ đề: Thế giới trong tương lai. Cụ thể:
I. Mục đích, ý nghĩa
- Tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho học sinh;
- Học sinh được thể hiện tài năng, sự sáng tạo của mình;
- Truyền cảm hứng để học sinh nói lên suy nghĩ, ý tưởng, ước mơ của mình về một
môi trường học tập an toàn, thân thiện và sáng tạo;
- Góp phần giúp hoạt động giáo dục mĩ thuật trong nhà trường trở nên hấp dẫn hơn.
II. Đối tượng, số lượng tham gia
Học sinh tại các trường tiểu học trên toàn tỉnh (trên tinh thần tự nguyện tham gia của
học sinh).
III. Thời gian, địa điểm
1. Thời gian
- Phát động cuộc thi: tháng 5/2021.
- Nhà trường tập hợp những bức tranh có chất lượng và gửi về BTC trước ngày
01/6/2021 căn cứ theo dấu Bưu điện.
- Chấm tranh, thuyết trình, ghi hình: tháng 6/2021.
- Dự kiến lịch phát sóng: Tháng 7/2021.
- Triển lãm và trao giải: Dịp khai giảng năm học mới.
2. Địa điểm nhận bài thi
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
IV. Thể lệ cuộc thi
(Theo hướng dẫn gửi kèm)

Đề nghị phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các
trường tổ chức triển khai cuộc thi phù hợp điều kiện thực tế, trên tinh thần tự nguyện
tham gia của học sinh. Trong quá trình thực hiện, các trường cần lồng ghép nội dung
cuộc thi vào các bài học Mĩ thuật trong chương trình chính khóa và những hoạt động
khác của nhà trường một cách nhẹ nhàng, tự nhiên, thiết thực./.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
- Như trên;
- Website sở GDĐT;
- Lưu: VT, GDMNTH.

Nguyễn Thị Ngọc Ái

(Hướng dẫn gửi kèm)

