
UBND HUYỆN ĐẠI LỘC
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh
“V/v tổ chức hưởng ứng cuộc thi vẽ tranh Quốc 
tế Toyota chủ đề Chiếc ô tô mơ ước - năm 2022

Kính gửi:  Hiệu trưởng các trường MG, MN, TH, THCS, TH&THCS.

Thực hiện Công văn số 2196/SGDĐT-CTCTHSSV ngày 16/10/2022 của Sở 
GDĐT Quảng Nam về việc triển khai cuộc thi vẽ tranh Quốc tế Toyota chủ đề 
“Chiếc ô tô mơ ước” năm 2022; Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường 
học triển khai các nội dung sau: 

1. Chỉ đạo hưởng ứng Cuộc thi đến học sinh các trường mầm non, mẫu giáo, 
tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn để tất cả học sinh được biết, hưởng ứng và 
tích cực tham gia Cuộc thi. 

2. Thời gian, địa chỉ nhận bài dự thi Thời gian: Từ ngày 01/12/2022 đến hết 
ngày 28/12/2022 (tính theo dấu bưu điện) 

Địa chỉ nhận bài: Văn phòng Ban tổ chức Cuộc thi: Phòng Trách nhiệm Xã 
hội - Công ty Ô tô Toyota Việt Nam, chi nhánh Hà Nội, tầng 8, sảnh Đông, tòa nhà 
Lotte Cente Hà Nội, số 54 Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội. - (Hoặc) Văn phòng 
Toyota gần nhất. 

3. Hướng dẫn chi tiết về Cuộc thi (đối tượng, thể lệ, cơ cấu giải thưởng,…) 
căn cứ theo Công văn số 112/CV-BTNTP&NĐ (xem file đính kèm). 

Nhận được công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng 
các trường học triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Các trường học;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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