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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tham gia cuộc thi sáng tác tranh
cổ động tuyên truyền mũ bảo hiểm
dành cho học sinh tiểu học năm 2021
với chủ đề “Đội mũ xinh - Bảo vệ
chúng mình”

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học trực thuộc.
Thực hiện Công văn số số 2597/SGDĐT-GDMN-TH ngày 10/12/2021 của
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tham gia cuộc thi sáng tác tranh cổ động
tuyên truyền mũ bảo hiểm dành cho học sinh tiểu học năm 2021 với chủ đề “Đội
mũ xinh – Bảo vệ chúng mình”, Phòng GDĐT hướng dẫn các trường tiểu học trực
thuộc thực hiện nội dung như sau:
1. Tổ chức phát động triển khai cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền
mũ bảo hiểm dành cho học sinh tiểu học năm 2021 với chủ đề “Đội mũ xinh - Bảo
vệ chúng mình” đến tất cả học sinh biết để tham gia cuộc thi (gửi kèm Kế hoạch
1286/KHBGDĐT ngày 08/12/2021của Bộ GDĐT và thể lệ cuộc thi).
2. Đối tượng dự thi: Học sinh tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5 đều được tham gia
dự thi trên tinh thần tự nguyện.
3. Chủ đề, nội dung và hình thức thi
- Chủ đề: “Đội mũ xinh - Bảo vệ chúng mình”.
- Nội dung: Các tác phẩm dự thi là tranh vẽ thể hiện những ý tưởng, suy
nghĩ và cảm nhận của học sinh; bám sát chủ đề, phù hợp với đối tượng tuyên
truyền là trẻ em, đồng thời có tác động đến ý thức chấp hành pháp luật về ATGT
chung trong cộng đồng (sau đây gọi tắt là “Tranh dự thi”).
- Hình thức: Thi vẽ tranh cá nhân.
4. Thông điệp truyền thông
- Trẻ em phải được đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe
đạp điện.
- Đội mũ cho con, trọn tình cha mẹ.
- Đội mũ bảo hiểm để bảo vệ chính mình.
- Giữ trọn ước mơ.
5. Thời gian
- Từ 15/12/2021 đến 20/01/2022: Làm bài và gửi bài dự thi.
- Từ 07/02/2022 đến 20/01/2022: Chấm thi. - Từ 25/02/2022 đến 15/3/2022:
Công bố kết quả và gửi giải thưởng cho học sinh.

6. Cơ cấu giải thưởng
- 01 giải xuất sắc, quà tặng là 01 máy tính xách tay.
- 05 giải nhất, quà tặng mỗi giải nhất là 01 máy tính bảng.
- 10 giải nhì, quà tặng mỗi giải nhì là 01 xe đạp.
- 20 giải ba, mỗi giải tặng 01 đồng hồ thông minh.
- 800 giải khuyến khích, mỗi giải 01 mũ bảo hiểm Honda.
Phòng GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường tiểu học trực thuộc triển khai
thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Lãnh đạo và các CV bộ phận TH Phòng GDĐT;
- Lưu: VT.
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