UBND TỈNH AN GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3261 /SGDĐT-CTTT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
An Giang, ngày 08 tháng 11 năm 2021

V/v phát động Cuộc thi sáng tác nghệ thuật
“Bảo vệ tầng ô-dôn để bảo vệ khí hậu trái đất”

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
Căn cứ Thư mời ngày 11/10/2021 của Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Tài nguyên
và Môi trường về việc phát động Cuộc thi sáng tác nghệ thuật “Bảo vệ tầng ô-dôn để
bảo vệ khí hậu trái đất”, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị liên
quan phát động cuộc thi, nội dung cụ thể như sau:
1. Bằng hình thức phù hợp, triển khai đến CC-VC, người lao động và người
học trong trường phổ thông về nội dung và hình thức của cuộc thi; hướng dẫn để mọi
người tham gia trên tinh thần tự nguyện, có chất lượng.
(đính kèm Thư mời và Thể lệ cuộc thi)
2. Thời gian nhận tác phẩm dự thi: đến hết ngày 31/3/2022
3. Tác phẩm dự thi được gửi trực tiếp về Ban tổ chức (các đơn vị không tổ
chức sơ loại hoặc chấm chọn trước khi gửi).
4. Thông tin chi tiết về Cuộc thi được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của
Bộ Tài nguyên và Môi trường (www.monre.gov.vn) và Cổng thông tin điện tử của
Cục Biến đổi Khí hậu (www.dcc.gov.vn)
Nếu có vấn đề gì chưa rõ, liên hệ với Sở GDĐT (phòng Chính trị, tư tưởng.
SĐT: 02963.958979, Di động: 0919.333018 gặp Đ/c Trần Công Danh) để được giải
đáp thêm.
Đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện tốt nội dung công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GDĐT (Vụ GDCTHSSV);
- Cục Biến đổi Khí hậu (Bộ TNMT)
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Giám đốc các PGĐ Sở GDĐT;
- Phòng GDTH; GDTrH;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, CTTT.
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