UBND THÀNH PHỐ LÀO CAI
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:

173 /PGD&ĐT-CM

V/v tham gia hoạt động VHVN, thể
thao chào mừng ngày giải phóng Miền
Nam và Đại hội Thể dục thể thao
thành phố Lào Cai lần thứ V
năm 2022.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Lào Cai, ngày18 tháng 4 năm 2022

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông.
Thực hiện Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 08/4/2022 của UBND thành phố
Lào Cai về việc tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao chào mừng Kỷ niệm
47 năm ngày giải phòng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022);
Công văn số 284/UBND-TTVH ngày 08/4/2022 của UBND thành phố Lào Cai về
việc chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội Thể dục thể thao thành phố Lào Cai
lần thứ V-năm 2022, Phòng GD&ĐT chỉ đạo các đơn vị cụ thể như sau:
1. Khai mạc Đại hội Thể dục, Thể thao thành phố Lào Cai lần thứ V,
năm 2022
- Thời gian, địa điểm khai mạc: 7h00 ngày 30/4/2022 tại sân khấu phố đi
bộ, đường Đinh Lễ, phường Kim Tân, TP. Lào Cai (Khu đất giáp đường Đinh Lễ
và An Dương Vương).
- Thành phần: Trưng tập 50 em học sinh trường THCS Hoàng Hoa Thám
- TP Lào Cai tham dự Lễ khai mạc (Thời gian tổng duyệt Phòng GD&ĐT thông
báo sau).
2. Các hoạt động chào mừng ngày giải phóng Miền Nam
2.1. Hội thi: “Vũ điệu mùa Hè” năm 2022
- Thời gian tổ chức và địa điểm: 13h00 ngày 30/4/2022 tại khu đất giáp phố Đinh
Lễ-Lý Ông Trọng - An Dương Vương, phường Kim Tân, TP Lào Cai.
- Nội dung: Các tiết mục nhảy của học sinh các trường phổ thông.
- Đăng ký: Các trường phổ thông đăng ký tiết mục và dự trù hỗ trợ kinh phí thuê
trang phục, đạo cụ,… gửi về Phòng GD&ĐT trước ngày 20/4/2022 theo địa chỉ email
hoangthihaianh@elc.vn.
2.2. Trưng bày món ăn ẩm thực đặc sắc
- Thời gian, địa điểm tổ chức: Nhận gian hàng sáng ngày 29/4/2022, tại Khu
đất giáp phố Đinh Lễ - Lý Ông Trọng - An Dương Vương.
- Nội dung: 01 gian hàng “trưng bày các món ăn ẩm thực”.
- Thành phần: Giao cho Công đoàn trường THCS Hoàng Hoa Thám thực
hiện gian hàng.
3. Yêu cầu

2

- Hiệu trưởng các trường triển khai công văn và thực hiện các nội dung được
phân công; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phối hợp với cha mẹ học sinh để
huy động lực lượng tham gia đủ thành phần, số lượng, các tiết mục tham gia Hội
thi đảm bảo chất lượng. Cử giáo viên quản lý học sinh tham gia Lễ khai mạc và thi
“Vũ điệu mùa Hè” đảm bảo an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình học sinh tham
gia các hoạt động.
- Đăng ký các tiết mục nhảy và tổ chức tập luyện cho học sinh để tham gia
thi đạt chất lượng cao.
- Phòng GD&ĐT giao cho Công đoàn trường THCS Hoàng Hoa Thám chủ
động thực hiện gian hàng ẩm thực tại Phố đi bộ. Trong quá trình thực hiện có gì
vướng mắc liên hệ đ/c Hải Anh (CBCM phòng GD&ĐT - SĐT: 0984.450.904).
Nhận được công văn này, Phòng GD&ĐT thành phố Lào Cai đề nghị các
trường triển khai thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT;
- Các bộ phận CM PGD&ĐT;
- Lưu: VT, CM.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Thị Huệ
Phòng Giáo dục và Đào tạo

