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UBND TỈNH AN GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 1213/SGDĐT-CTTT
V/v tham gia triển lãm Tem
Bưu chính năm 2018 và Kỷ niệm
20 năm thành lập Hội Tem tỉnh AG.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc
An Giang, ngày 18 tháng 7 năm 2018

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, TP;
- Trường Trung học phổ thông;
- Trường Năng khiếu Thể thao An Giang;
- Trường thực hành Sư phạm AG.

Nhằm tiếp tục phát triển phong trào sưu tập và chơi Tem trong cơ sở giáo dục và
đào tạo; căn cứ Kế hoạch số 02/KH-HTAG ngày 20-6-2018 của Hội Tem tỉnh An
Giang về việc tổ chức triển lãm tem Bưu chính học sinh-sinh viên năm 2018 và Kỷ
niệm 20 năm thành lập Hội Tem tỉnh An Giang, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ
trưởng các đơn vị thực hiện một số nội dung, như sau:
1. Thông báo rộng rãi đến các thành viên trong đơn vị về Kế hoạch tổ chức nêu
trên (kèm theo Kế hoạch)
2. Tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên, học sinh-sinh viên, nhất là các thành viên
Câu lạc bộ sưu tập và chơi Tem trong trường học tham dự trên tinh thần tự nguyện, chất
lượng. Thời gian triển lãm:
- Khai mạc: lúc 7 giờ 30 ngày 18-8-2018.
- Thời gian triển lãm: từ 18-8-2018 đến 21-8-2018.
- Địa điểm triển lãm: Bảo tàng tỉnh An Giang và Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức
Thắng.
- Phòng GDĐT Tp Long Xuyên: chỉ đạo trường THCS Lý Thường Kiệt cử Giáo
viên và 30 học sinh đến dự khán buổi lễ khai mạc cuộc triển lãm nêu trên.
3. Thủ trưởng các đơn vị hướng dẫn, phát động đến các đơn vị trực thuộc và tại
đơn vị về nội dung cuộc triển lãm này.
Đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện tốt nội dung công văn này./.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
- Như trên;
- Hội Tem tỉnh AG;
- Bưu điện AG;
- BGĐ Sở GDĐT;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, CTTT.
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Ký bởi: Sở Giáo
dục và Đào tạo
Email:
sogddt@angiang
.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh
Lý Thanh Tú
(PHÓ CHỦ TỊCH HỘI TEM TỈNH)

