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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số           /SGDĐT-GDTH 

V/v thông tin về Cuộc thi và  

Triển lãm Tranh thiếu nhi toàn quốc 

năm 2023 

Hà Nội, ngày      tháng 02 năm 2023 

  

                         Kính gửi:  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã; 

- Các trường chuyên biệt trực thuộc Sở. 
 

Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được Công văn số 22/MTNATL-TLMTƯD 

ngày 31/01/2023 của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Bộ Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch về việc tổ chức Cuộc thi và Triển lãm Tranh thiếu nhi toàn quốc 

năm 2023; 

Cuộc thi và Triển lãm Tranh thiếu nhi toàn quốc năm 2023 được tổ chức 

định kỳ 02 năm 01 lần nhằm khơi dậy niềm đam mê hội họa, tư duy sáng tạo 

nghệ thuật của các em thiếu niên, nhi đồng; khuyến khích, tạo điều kiện phát 

triển hoạt động mỹ thuật trong và ngoài nhà trường, tạo sân chơi lành mạnh, bổ 

ích, giúp các em có cơ hội giao lưu học hỏi kinh nghiệm và phát triển khả năng 

hội họa. Thể lệ Cuộc thi và thông tin chi tiết (chi tiết tại văn bản gửi kèm). 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, 

huyện, thị xã; các trường chuyên biệt trực thuộc Sở triển khai để học sinh tham 

gia Cuộc thi trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện và không làm ảnh hưởng đến 

hoạt động giáo dục khác của các nhà trường./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Đ/c Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Đ/c PGĐ Phạm Xuân Tiến; 

- Lưu: VT, GDTH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

   

 

 

Phạm Xuân Tiến 
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