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 Số 2140-CV/BTGTU 

 Đề nghị tuyên truyền Cuộc thi  

     “Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ” 

 

 Kính gửi: - Sở Giáo dục và Đào tạo, 

  - Sở Thông tin và Truyền thông, 

  - Báo Khánh Hòa,  

  - Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa, 

  - Ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy. 

                                          ----- 

Nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 

19/5/2020), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì phối 

hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi - 

Thiếu nhi với Bác Hồ”. Đối tượng thi là thiếu nhi Việt Nam trong và ngoài 

nước, từ 06 đến 15 tuổi (lớp 1 đến lớp 9), với 03 hình thức: Thi vẽ tranh, thi 

viết, thi trực tuyến. Thời gian tổ chức thi từ ngày 15/4/2020 đến ngày 

30/6/2020. Cuộc thi nhằm tạo điều kiện để thiếu nhi tìm hiểu về thân thế, cuộc 

đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đặc biệt là tình cảm của Bác 

Hồ dành cho thiếu nhi, góp phần giáo dục cho thiếu nhi về niềm tự hào, lòng 

kính yêu đối với Bác Hồ, thi đua học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành những 

người có đức, có tài, góp sức xây dựng quê hương, đất nước. 

Để Cuộc thi đạt kết quả tốt, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, 

đơn vị, địa phương chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, Thể 

lệ Cuộc thi, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Internet, 

mạng xã hội; hướng dẫn, động viên thiếu niên, nhi đồng tích cực tham gia 

Cuộc thi theo 03 hình thức trên. Thể lệ Cuộc thi được đăng tải trên trang 

website (http://BacHovoithieunhi.vn). 

Trân trọng! 

Nơi nhận: K/T TRƯỞNG BAN 

- Như trên,  PHÓ TRƯỞNG BAN 

- Tỉnh đoàn Khánh Hòa (phối hợp), 

- Lưu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

 

  

  

 Trần Văn Thắng 
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