
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:         /SGDĐT-VP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đắk Lắk, ngày       tháng 3 năm 2020 

V/v tham gia cuộc thi sáng tác về đề 

tài phụ nữ và Hội LHPN Việt Nam 
 

 

 Kính gửi:  - Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở; 

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc;  

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

phố Buôn Ma Thuột. 

 

Phối hợp thực hiện Công văn số 1131/HPN-TG ngày 23/3/2020 của Hội 

Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk về việc triển khai tham gia Cuộc thi sáng tác đề tài 

phụ nữ và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Sở GDĐT và Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ 

ngành Giáo dục tỉnh phát động cuộc thi nói trên đến cán bộ, công chức, viên chức 

của ngành Giáo dục tỉnh, cụ thể như sau:  

1. Chủ đề: Vai trò, đóng góp của người phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp 

Phụ nữ Việt Nam trong quá trình phát triển đất nước (Thể lệ đính kèm).  

2. Thể loại: Ca khúc, kịch ngắn hoặc hoạt cảnh, thơ, tranh cổ động.  

3. Số lượng tác phẩm dự thi 

- Mỗi cá nhân tham gia không quá 02 tác phẩm ở mỗi thể loại.  

- Mỗi đơn vị tham gia ít nhất từ 02 tác phẩm trở lên.  

4. Thời gian tham gia dự thi: Từ ngày 01/11/2019 đến hết ngày 30/5/2020. 

(Thể lệ cuộc thi đính kèm) 

5. Địa điểm nhận bài thi và thống kê tổng hợp 

a. Địa điểm nhận bài thi: các đơn vị gửi bài dự thi về Ban Tuyên giáo Trung 

ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, thành phố 

Hà Nội.  

b. Các đơn vị dự thi thống kê, tổng hợp số lượng bài dự thi của đơn vị (theo 

phụ lục báo cáo thống kê đính kèm) gửi về:  

- Văn phòng Sở GDĐT (qua Email nội bộ), liên hệ với bà Niê Thanh Mai - 

Phó Chánh Văn phòng Sở, điện thoại 0935770092.  

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk (địa chỉ: 21 Trường Chinh, phường 

Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột), liên hệ với bà Nguyễn Thị Thanh Hường, Phó 

chủ tịch Hội LHPN tỉnh, điện thoại 0262 395 7058.  

Đề nghị Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở, Thủ trưởng các đơn vị 

trực thuộc, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã và thành phố Buôn 

Ma Thuột phổ biến, tuyên truyền rộng rãi về cuộc thi đến toàn thể cán bộ, công chức 

của đơn vị và tham gia cuộc thi có chất lượng, hiệu quả.  



Nhận được Công văn này, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở 

nghiêm túc triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban VSTBPN;  

- Lưu: VT, VP. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Lê Thị Thanh Xuân 
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