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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 118/SGDĐT-CTTT
V/v xét chọn học sinh tham dự Hội
trại Asan - Hàn Quốc

Ninh Bình, ngày 29 tháng 01 năm 2019

Kính gửi:
- Hiệu trưởng các trường THPT;
- Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thành phố.
Thực hiện Công văn số 21/UBND-VP9 ngày 24/01/2019 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Ninh Bình về việc giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và
các cơ quan, đơn vị có liên quan lựa chọn đối tượng thanh thiếu niên đáp ứng các yêu
cầu theo đề nghị tại Công thư của Thị trưởng thành phố Asan - Hàn Quốc về tham dự
Hội trại thanh thiếu niên giữa các thành phố kết nghĩa tại thành phố Asan - Hàn Quốc từ
ngày 23/7/2019-30/7/2019;
Để có cơ sở xét chọn các em học sinh tham dự Hội trại, Sở GD&ĐT yêu cầu các
đơn vị lựa chọn đối tượng theo các tiêu chuẩn, số lượng như sau:
1. Tiêu chuẩn
- Học sinh có độ tuổi từ 14 đến 16 tuổi;
- Xếp loại học lực học kì I năm học 2018-2019: Giỏi, hạnh kiểm: Tốt
- Có khả năng giao tiếp, thuyết trình bằng tiếng Anh;
- Có khả năng trình diễn trang phục, ca múa nhạc dân tộc.
2. Số lượng
- Mỗi trường THPT: Đề cử không quá 01 học sinh đáp ứng các tiêu chuẩn trên.
- Mỗi phòng GDĐT: Đề cử không quá 02 học sinh đáp ứng các tiêu chuẩn trên.
Lưu ý: Mỗi học sinh có 01 bộ hồ sơ trong đó bao gồm các loại giấy tờ sau:
- Bản xác nhận của nhà trường về học sinh tham gia Hội trại; địa chỉ, điện thoại
liên hệ của học sinh đó.
- Bản phôtô các giải thưởng, giấy chứng nhận thành tích học tập (nếu có).
Sở GDĐT đề nghị các đơn vị gửi danh sách, hồ sơ của học sinh đề nghị xét chọn
tham gia Hội trại về Sở qua phòng CTTT (đồng thời gửi bản mềm vào địa chỉ email:
nguyetpta77@gmail.com) trước ngày 12/02/2019 để Sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh
trước ngày 13/02/2019.
Đến thời hạn quy định nêu trên, đơn vị nào không có ý kiến phản hồi coi như
không có nhu cầu xét chọn học sinh tham gia Hội trại./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi (qua Website của Sở);
- UBND tỉnh;
- Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, CTTT. NGUYET/05.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Ký bởi: Sở Giáo dục
và Đào tạo
Email:
sgddt@ninhbinh.gov
.vn
Cơ quan: Tỉnh Ninh
Bình
Thời gian ký:
29.01.2019

Phạm Thanh Toàn

