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THÔNG BÁO 

Về việc gửi sản phẩm dự thi Cuộc thi Sáng tạo  

thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đắk Lắk lần thứ VII, năm 2019 
 

 Căn cứ công văn số 78/CV-BTC ngày 15 tháng 3 năm 2019 của Ban tổ 

chức cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Đắk Lắk về việc triển 

khai cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Đắk Lắk lần thứ VII, 

năm 2019; 

 Căn cứ Công văn số 471/SGDĐT-CTTT ngày 04/4/2019 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo về việc triển khai Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng 

tỉnh Đắk Lắk năm 2019; 

 Căn cứ Công văn số 54/PGDĐT-CNTT ngày 25/3/2019 của phòng 

Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi 

đồng tỉnh Đắk Lắk lần thứ VII năm 2019; 

 Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã yêu cầu Hiệu trưởng các trường tiểu 

học, THCS trực thuộc chỉ đạo các bộ phận có liên quan hướng dẫn các em 

học sinh hoàn thiện sản phẩm dự thi và gửi sản phẩm dự thi về phòng Giáo 

dục và Đào tạo thị xã qua Bộ phận chuyên môn THCS chậm nhất hết ngày 

31/5/2019. 

 Nhận được Thông báo này, phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã đề nghị 

Hiệu trưởng các trường tiểu học, THCS nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở GDĐT Đắk Lắk; 

- UBND thị xã; 

- Chuyên viên; 

- Các trường TH, THCS; 

- Website GDĐT;      

- Lưu: VT, CNTT (PP_4b). 
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