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V/v phát động hội thi vẽ tranh dành
cho thiếu nhi

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệu trưởng các trường phổ thông có nhiều cấp học.
Căn cứ công văn 67/CV/TBT ngày 05-4-2018 của Tạp chí điện tử Môi trường
và đô thị Việt Nam về việc phát động hội thi vẽ tranh cho thiếu nhi năm 2018, với chủ đề
“Vì Môi Trường Tương Lai”, Sở Giáo dục và Đào tạo phát động cuộc thi với những nội
dung, cụ thể như sau:
1. Các phòng GDĐT phối hợp với các Trung tâm Văn hóa huyện, thị xã, thành
phố, các tổ chức, cá nhân hợp pháp lồng ghép tuyên truyền, phát động về mục đích của
cuộc thi nhằm khuyến khích học sinh tổ chức hội cuộc thi trên và Hội thi vẽ tranh thực
hiện đề án “Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam” tỉnh An Giang trên thần tự
nguyện tham gia và bảo đảm quyền lợi của học sinh.
2. Thể lệ-Nội dung-Đối tượng-cơ cấu giải thưởng cuộc thi của Tạp chí điện tử
Môi trường và đô thị Việt Nam về việc phát động hội thi vẽ tranh cho thiếu nhi năm
2018 với chủ đề “Vì Môi Trường Tương Lai” (đính kèm công văn - thể lệ cuộc thi)
3. Thủ trưởng các đơn vị tổ chức sơ tuyển trước khi gửi các tác phẩm dự thi,
không làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của nhà trường, chịu trách nhiệm trước
Ban Giám đốc Sở GDĐT, Ban Tổ chức cuộc thi về nội dung tranh vẽ do học sinh thể
hiện. Phân công giáo viên hướng dẫn học sinh tham gia dự thi. Giáo viên phụ trách cần
tìm hiểu Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam để giải thích cho các em hiểu về hành động sao
chép tác phẩm của người khác là vi phạm Luật và giải thích thêm những vấn đề khác
có liên quan.
Nếu có vấn đề gì chưa rõ, vui lòng liên hệ Phòng Chính, trị, tư tưởng – Sở
GDĐT, điện thoại: 02963.958979 để được giải đáp thêm.
Đề nghị thủ trưởng các đơn vị liên quan thực hiện tốt nội dung công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở VHTTDL;
- Tạp chí điện tử Môi trường và đô thị Việt Nam;
- Ban Giám đốc Sở GDĐT;
- TTVH tỉnh AG;
- Website Sở GDĐT;
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