ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
HĐĐ HUYỆN ĐỨC HUỆ
***
Số: 60-CV/HĐĐ
“V/v tham gia Cuộc thi sưu tập và

Đức Huệ, ngày 7 tháng 01 năm 2022

tìm hiểu tem Bưu chính dành cho
thiếu nhi năm 2022”

Kính gửi: - Các Liên đội.
Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi huyện Đức Huệ
năm học 2021-2022.
Thực hiện công văn số 952-CV/HĐĐ ngày 05/1/2021 của Hội đồng Đội tỉnh
Long An về việc “V/v tham gia Cuộc thi sưu tập và tìm hiểu tem Bưu chính dành
cho thiếu nhi năm 2022”.
Hội đồng Đội huyện đề nghị các Liên đội quan tâm triển khai Cuộc thi với các
nội dung cụ thể như sau:
1. Chủ đề cuộc thi: “Biển đảo Việt Nam qua con tem Bưu chính”
2. Thời gian, đối tượng tham gia
3. Thời gian: Cuộc thi được tổ chức từ ngày 29/12/2021 đến ngày 29/04/2022
(tỉnh theo dẩu bưu điện). Tổng kết, trao giải: cuối tháng 5/2022.
4. Đối tượng tham gia: Thiếu nhi Việt Nam có độ tuổi từ 8 đến 15 (lớp 3 đến
lớp 9) đang sinh hoạt, học tập tại các trường Tiểu học, Trung học cơ sở trong toàn
huyện.
5. Nội dung, hình thức, cơ cấu giải thưởng: Tài liệu đính kèm (Thể lệ, bộ
câu hỏi).
6. Số lượng: Mỗi Liên đội triển khai rộng rãi cho các em đội viên tham gia,
tiến hành chấm sơ khảo chọn 05 bài dự thi đạt chất lượng cao nhất để tham gia dự
thi.
Hội đồng Đội huyện đề nghị các Liên đội quan tâm triên khai Cuộc thi đến
cấp cơ sở, khuyến khích các em thiếu nhi tham gia Cuộc thi. Bài dự thi gửi về Hội
đồng Đội huyện trước ngày 10/04/2022.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu Vp-H.A.
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