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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan
V/v triển khai “Cuộc thi và Triển lãm 
Tranh thiếu nhi toàn quốc năm 2023”

#DiaDiemNgayBanHanh  

 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS, TH&THCS. 

Căn cứ Công văn số 272/SGDĐT-CTCTHSSV ngày 14/02/2023 của Sở Giáo 
dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam về việc triển khai Cuộc thi và Triển lãm Tranh thiếu 
nhi toàn quốc năm 2023” (sau đây gọi tắt là Cuộc thi);

Với mục đích nhằm khơi dậy niềm đam mê hội họa, tư duy sáng tạo nghệ 
thuật của các em thiếu niên, nhi đồng, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Lộc đề 
nghị hiệu trưởng các đơn vị triển khai một số nội dung sau: 

1. Chỉ đạo triển khai Cuộc thi để tất cả học sinh được biết, hưởng ứng và tích 
cực tham gia Cuộc thi.

2. Đối tượng tham gia, thời gian và địa chỉ nhận tác phẩm dự thi:
- Đối tượng tham gia: Các em thiếu niên, nhi đồng có độ tuổi từ 5-15 tuổi.
- Thời gian nhận tác phẩm: Từ ngày có thông báo đến hết ngày 10/4/2023 (tính 

theo dấu bưu điện)
- Địa chỉ nhận tác phẩm: Phòng Triển lãm và Mỹ thuật ứng dụng, Cục Mỹ thuật, 

Nhiếp ảnh và Triển lãm, Số 38 Cao Bá Quát, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
3. Hướng dẫn chi tiết về Cuộc thi căn cứ theo Công văn số 22/MTNATL-

TLMTƯD (xem file đính kèm).
Nhận được công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị hiệu trưởng các 

đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Lưu: VT, NGLL.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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