UBND TỈNH AN GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 1188 /SGDĐT-CTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
An Giang, ngày 05

tháng 7 năm 2019

V/v phát động hội thi vẽ tranh
dành cho học sinh thực hiện đề án
“Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi
Việt Nam” tỉnh An Giang lần thứ XI
năm 2019.

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 kế hoạch số 937/KHLT-SVHTTDL-SGDĐT ngày 17 tháng 5 năm
2018 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Sở Giáo dục và Đào tạo về việc
tổ chức hội thi vẽ tranh dành cho học sinh thực hiện đề án “Giải thưởng Mỹ
thuật thiếu nhi Việt Nam” tỉnh An Giang giai đoạn 2018 – 2022;
Căn cứ kế hoạch số 1210/KHLT-SVHTTDL-SGDĐT ngày 24 tháng 6
năm 2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và
Đào tạo về việc tổ chức hội thi vẽ tranh dành cho học sinh thực hiện đề án “Giải
thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam” tỉnh An Giang lần thứ XI năm 2019; Sở
Giáo dục và Đào tạo phát động hội thi với những nội dung cụ thể như sau:
1. Các phòng GDĐT phối hợp với các Trung tâm Văn hóa huyện, thị,
thành phố tổ chức hội thi với chủ đề “Sắc màu cuộc sống” trên tinh thần tự
nguyện tham gia và bảo đảm quyền lợi của học sinh.
2. Đối tượng dự thi
- Học sinh từ Mẫu giáo đến lớp 9 trên địa bàn tỉnh An Giang.
- Chia làm 3 nhóm:
+ Nhóm A: từ Mẫu giáo đến lớp 2.
+ Nhóm B: từ lớp 3 đến lớp 5.
+ Nhóm C: từ lớp 6 đến lớp 9.
3. Thời gian và địa điểm tổ chức hội thi:
- Tổ chức hội thi cấp trường hoặc tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh: từ
tháng 6 năm trước đến tháng 9 hàng năm, địa điểm do Thủ trưởng đơn vị quyết
định.
- Tổ chức hội thi cấp tỉnh tại huyện, thị, thành phố: từ tháng 10 đến tháng
11 hàng năm; địa điểm do phòng GDĐT phối hợp với Trung tâm Văn hóa
huyện, thị xã, thành phố quyết định.
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- Tổ chức hội thi và trao thưởng hội thi cấp tỉnh tại thành phố Long
Xuyên: dự kiến ngày 08/12/2019; địa điểm sẽ có thông báo sau.
4. Kinh phí
a) Kinh phí tổ chức, tổng kết, phát thưởng hội thi
- Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật An Giang: Chịu trách nhiệm kinh phí tổ
chức, giải thưởng hội thi cấp tỉnh; chi phí đưa Ban Tổ chức, Ban Giám khảo về
huyện chấm chọn hội thi vòng huyện; chi kinh phí 03 giải nhất (3 nhóm của mỗi
huyện) vòng thi cấp huyện.
- Trung tâm Văn hóa huyện, thị xã, thành phố: chịu kinh phí tổ chức hội
thi cấp huyện, kinh phí giải thưởng vòng thi cấp huyện (từ giải Nhì trở xuống);
trao quà cho học sinh vòng thi cấp huyện (nếu có).
b) Kinh phí tham gia
Các cơ sở giáo dục tham gia hội thi các cấp, vận dụng định mức chi theo
Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về
việc quy định nội dung, mức chi các kỳ thi, hội thi và chế độ hỗ trợ của ngành
giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang; quy chế chi tiêu nội bộ và các văn bản tài
chính khác có liên quan; có thể vận động các nguồn đóng góp, xã hội hóa để hỗ
trợ thêm cho học sinh và cán bộ, giáo viên tham gia hội thi; quyết toán kinh phí
theo quy định hiện hành.
5. Các quy định khác về hội thi xem tại kế hoạch số 1210/KHLTSVHTTDL-SGDĐT-TĐ-HLHVHNT ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo (đính kèm).
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 thực hiện tốt nội dung công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở VHTTDL;
- Ban giám đốc Sở GDĐT;
- TTVH tỉnh;
- Lưu: VT, KHTC, CTTT.
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