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Số:         /SGDĐT-CTTT-KHCN 
V/v tổ chức tuyên truyền 

Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” 

toàn quốc lần thứ XII-2022 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

 

     Hà Nội, ngày     tháng 12 năm 2022 

 Kính gửi: 

         - Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã; 

        - Các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên; 

                 - Các đơn vị trực thuộc Sở. 

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 

(20/11/1982-20/11/2022);Thực hiện Quyết định số 1157/QĐ-BGDĐT ngày 

25/4/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Thể lệ Hội thi “Giai điệu 

tuổi hồng” toàn quốc lần thứ XII-2022; Kế hoạch số 1493/KH-BGDĐT ngày 

20/10/2022 về tổ chức Chung kết Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” toàn quốc lần 

thứ XII-2022; 

Hội thi là hoạt động văn hóa, văn nghệ có ý nghĩa thiết thực góp phần 

giáo dục toàn diện cho học sinh. Vòng Chung kết toàn quốc được tổ chức tại 

Thủ đô Hà Nội trong các ngày từ 02/12/2022 đến ngày 05/12/2022, tất cả các 

buổi thi bao gồm cả Khai mạc và Bế mạc được Ban Tổ chức phát livestream trên 

fanpage của Công đoàn Giáo dục Việt Nam: 

https://www.facebook.com/cdgdvietnam và fanpage của Vụ Giáo dục Chính trị 

và Công tác học sinh, sinh viên: https://www.facebook.com/cthssvvn. 

Thời gian tổ chức Hội thi: Bắt đầu lúc 19h30 các ngày 

02,03,04,05/12/2022 

Khai mạc: 19h30 ngày 02/12/2022; 

Bế mạc, trao giải và công diễn: 19h30 ngày 05/12/2022. 

Để góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền các hoạt động liên quan của 

Hội thi đến học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành. Sở Giáo dục 

và Đào tạo đề nghị các đơn vị thông tin tuyên truyền để cán bộ, giáo viên, nhân 

viên, học sinh biết và tham gia xem, cổ vũ động viên các đoàn dự thi. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Vụ GDCTHSSV Bộ GDĐT; 

- Văn phòng UBND TP; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Đ/c Giám đốc Sở; 

- Đ/c PGĐ Trần Lưu Hoa; 

- Phòng GDTrH, VP Sở; 

- Cổng Thông tin điện tử của Ngành; 

- Lưu: VT, CTTT-KHCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Lưu Hoa 
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