
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
Số:             /SGDĐT-GDTrH-GDTX 

V/v tuyên truyền, tham gia Cuộc thi 

sáng tác nghệ thuật “Bảo vệ tầng ô-dôn 

để bảo vệ khí hậu trái đất” 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Đắk Lắk, ngày        tháng 10 năm 2021 

Kính gửi:       

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

- Hiệu trưởng các trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học;  

- Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh; trung tâm GDNN-GDTX các huyện, 

thị xã, thành phố; 

    - Trường CĐSP Đắk Lắk; Trung tâm HTPTGDHN trẻ khuyết tật. 

 

Ngày 18/10/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được Thư mời tham gia Cuộc 

thi sáng tác nghệ thuật “Bảo vệ tầng ô - dôn để bảo vệ khí hậu trái đất” (gọi tắt là Cuộc 

thi) của Cục biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo 

yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Tuyên truyền, phổ biến về Cuộc thi, Thể lệ Cuộc thi đến toàn thể cán bộ, 

giảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên (CBGVNV&HSSV) của đơn vị 

(có Thư mời và Thể lệ Cuộc thi kèm theo). Động viên, khuyến khích và tạo điều kiện 

cho CBGVNV&HSSV tích cực tham gia Cuộc thi. 

2. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể phát động đoàn viên tìm hiểu, tham gia Cuộc 

thi; tuyên tuyền về Cuộc thi trên zalo, Fanpage của Đoàn, Hội, Đội. 

 Nhận được công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển 

khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Cục biến đổi khí hậu, Bộ TN&MT (để p/h); 

- Lãnh đạo Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, GDTrH-GDTX. 

KT. GIÁM  ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đỗ Tường Hiệp 
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