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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Số:          /SGD&ĐT-GDTrH 
V/v: Tổ chức cuộc thi “Thơ học 

đường” 

 

Lào Cai, ngày       tháng 3 năm 2023 

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT. 

 

 Sở GD&ĐT nhận được Công văn số 14/CV-VHNT ngày 15/2/2023 của 
Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Lào Cai về việc phối hợp tổ chức Cuộc thi “Thơ 

học đường”. 

 Nghiên cứu Kế hoạch tổ chức cuộc thi, Sở GD&ĐT nhận thấy đây là 

Cuộc thi có ý nghĩa đối với việc đẩy mạng các phong trào thi đua sáng tạo của 
thanh thiếu niên trong toàn tỉnh Lào Cai; giúp nâng cao năng lực cảm thụ; là dịp 

để các em học sinh có điều kiện giao lưu học hỏi, nâng cao nhận thức và bồi 
dưỡng khả năng sáng tác, tạo sân chơi lành mạnh cho học sinh yêu thích văn học 

nghệ thuật. 

 Vì vậy, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị căn cứ Kế hoạch tổ chức Cuộc thi 
của Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Lào Cai (đính kèm văn bản này) phát động 

Cuộc thi này đến toàn thể học sinh. 

 Chi tiết cuộc thi liên hệ Thường trực Ban Tổ chức: Chánh Văn phòng Hội 

VHNT - Trương Thị Lân, ĐT: 0977680559; chuyên viên Hội VHNT - Phương 
Thảo: 0982670665. 

 Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 

 
Nơi nhận:                                            
- Như kính gửi; 
- Hội VH-NT tỉnh Lào Cai; 
- Lãnh đạo Sở GD&ĐT;  
- Công đoàn Ngành Giáo dục; 
- Lưu: VT, GDTrH. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 
 

 
Nguyễn Minh Thuận 
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