
      UBND TỈNH LONG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀOTẠO         Độc lập- Tự do –Hạnh phúc

    Số:                /SGDĐT-GDTrH                                   Long An, ngày    tháng  8 năm 2022
V/v giới thiệu cuộc thi “Giải thưởng 
văn học trẻ ĐHQG-HCM” năm 2022

           Kính gửi: 
- Trưởng phòng GD&ĐT các huyện thị xã, thành phố;
- Hiệu trưởng các trường phổ thông trực thuộc Sở.

     
Ngày 09/8/2022 Sở Giáo dục và Đào tạo nhận văn bản số 1385/ĐHQG-CTSV 

của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh về việc giới thiệu cuộc thi Giải thưởng 
văn học trẻ Đại học Quốc gia thành phố Hồ  Chí Minh, Sở GD&ĐT đề nghị thủ 
trưởng các đơn vị thông tin đến các em học sinh, khuyến khích, tạo điều kiện để cho 
các em tham gia. Các thông tin cần chú ý như sau:

- Đối tượng dự thi: Học sinh, sinh viên.
- Thời gian dự thi: đến hết ngày 30/9/2022.
- Thể loại dự thi gồm: thơ, truyện ngắn, tản văn.
- Thông tin chi tiết về cuộc thi và cách thức gửi tác phẩm dự thi xem tại trang 

web của cuộc thi:https://vanhoctre.vnuhcm.edu.vn hoặc liên hệ Ban tổ chức cuộc thi 
qua số điện thoại: (028) 38293828 - số nội bộ 199 để được tư vấn, hướng dẫn.

      (Đính kèm Công văn số 1385/ĐHQG-CTSV)
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- GĐ, các PGĐ;
- Các phòng HC-QT, GDMN-GDTH;
- Lưu: VT, GDTrH. 

                      KT.GIÁM ĐỐC
                         PHÓ GIÁM ĐỐC

                                 

                                   Phan Thị Dạ Thảo
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