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V/v phát động tham gia giải báo chí
về “Giảm ô nhiễm nhựa đại dương”

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
Căn cứ Công văn số 3624/STNMT-MT ngày 11/11/2021 của Sở Tài nguyên
và Môi trường về việc phát động tham gia giải báo chí về “Giảm ô nhiễm nhựa đại
dương”, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị phát động cuộc thi,
nội dung cụ thể như sau:
1. Bằng hình thức phù hợp, triển khai đến CC-VC, người lao động và người
học trong trường phổ thông về nội dung và hình thức của cuộc thi; hướng dẫn để mọi
người tham gia trên tinh thần tự nguyện, có chất lượng.
(đính kèm Công văn số 595/VTC-News ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Báo
điện tử VTC News)
2. Thời gian nhận tác phẩm dự thi: đến hết ngày 25/11/2021
3. Tác phẩm dự thi được gửi trực tiếp về Ban tổ chức (các đơn vị không tổ
chức sơ loại hoặc chấm chọn trước khi gửi).
4. Hồ sơ tham dự giải báo chí về “giảm ô nhiễm nhựa đại dương” gửi trực tiếp
về Báo điện tử VTC News, theo địa chỉ Tầng 12A, toà nhà VTC
Online, 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Điện thoại: 0243 632 1592 hoặc
0395 973 377; Email: giaibaochigonn@gmail.com.
Nếu có vấn đề gì chưa rõ, liên hệ với Sở GDĐT (phòng Chính trị, tư tưởng.
SĐT: 02963.958979, Di động: 0919.333018 gặp Đ/c Trần Công Danh) để được giải
đáp thêm.
Đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện tốt nội dung công văn này./.
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