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Hà Tĩnh, ngày05 tháng 02 năm 2021

V/v triển khai Cuộc thi trực tuyến ảnh
"Nét đẹp học đường" năm 2021

Kính gửi:
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Các phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Trung tâm GDNN&GDTX cấp huyện;
- Trường Đại học Hà Tĩnh, các trường Cao đẳng, Trung cấp.
Triển khai chương trình hợp tác toàn diện giai đoạn 2021-2025 giữa Sở Giáo dục và
Đào tạo (GD&ĐT) và Viettel Hà Tĩnh, 02 đơn vị phối hợp tổ chức Cuộc thi trực tuyến
ảnh "Nét đẹp học đường" năm 2021.
Cuộc thi nhằm tạo thêm sân chơi cho học sinh, sinh viên đang học tập địa bàn Hà
Tĩnh thể hiện, cảm nhận nét đẹp của môi trường giáo dục, đào tạo trong thời gian học tập.
Đối tượng tham gia: học sinh (từ 13 tuổi trở lên) và sinh viên đang học tập trên địa
bàn Hà Tĩnh.
Thời gian triển khai: Từ tháng 02/2021 đến hết tháng 5/2021.
Hình thức dự thi: ảnh dự thi về chủ đề "Nét đẹp học đường" năm 2021.
(Nội dung chi tiết tại văn bản số 80/HTH-TT ngày 27/01/2021 và Hướng dẫn số
81/HD-HHT-TT của Viettel Hà Tĩnh đính kèm Công văn này).
Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị thông tin đầy đủ về Cuộc thi và khuyến khích học
sinh, sinh viên tích cực tham gia trên tinh thần tự nguyện; tạo điều kiện thuận lợi để học
sinh, sinh viên nộp bài thi qua mạng xã hội.
Đầu mối liên hệ với Viettel Hà Tĩnh qua ông Trần Văn Hiếu, điện thoại 0965658383.
Đề nghị các đơn vị quan tâm triển khai./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Viettel Hà Tĩnh;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc;
- Các phòng: GDPT, TXCN;
- Lưu: VT, CTTT.
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