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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v hướng dẫn, giới thiệu giáo viên
tham gia chấm Vẽ tranh Hội thi Giao
lưu tìm hiểu ATGT cấp tiểu học năm
2020

Kính gửi: Các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố
Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 2261/KHLT-BATGT-SGD&ĐT ngày
07/10/2020 của Ban An toàn giao thông tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ
chức Hội thi Giao lưu tìm hiểu An toàn giao thông cấp tiểu học (gọi tắt Hội thi) năm
2020, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh
tổ chức Hội thi cấp tỉnh vào ngày 17/12/2020 tại Hội trường Trường THCS Mỹ Hóa,
Tp.Bến Tre.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo chỉ đạo, thông
báo và hướng dẫn các trường tiểu học tham gia Hội thi như sau:
- Thông báo lại thời gian tham gia Hội thi: ngày 17/12/2020.
- Thứ tự tham gia Giao lưu các nội dung trong ngày Hội thi như sau:
+ Buổi sáng: . Giao lưu phần Tìm hiểu kiến thức ATGT (8h00-8h50);
. Giao lưu phần thi Tiểu phẩm về ATGT (9h00-11h00);
+ Buổi chiều: Giao lưu phần thi Vẽ tranh về ATGT (13h00-13h40).
-Phòng Giáo dục và Đào tạo Châu Thành, Giồng Trôm và Mỏ Cày Nam chọn,
giới thiệu 01 giáo viên tiểu học dạy môn Mỹ thuật (01GV/phòng) tham gia chấm phần
Vẽ tranh của Hội thi (Lưu ý: Giáo viên được giới thiệu không phải là giáo viên của
trường có học sinh tham gia Hội thi). Các phòng giáo dục và đào tạo chọn, thông báo
họ tên giáo viên, đơn vị công tác và công văn giới thiệu giáo viên chấm thi về Phòng
Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 09/12/2020.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo thực hiện tốt
nội dung công văn này./.
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