
 

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:  

V/v viết bài và phân phối Bản tin 

Tuổi học trò 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày     tháng  10  năm 2021 

 

         

     Kính gửi:   

    - Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

    - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở. 

 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được công văn số 17/TLGD-VP ngày 

07/10/2021 của Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục về việc phối hợp nâng cao chất 

lượng Bản tin Tuổi học trò. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các 

huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở triển khai, thực hiện 

các nội dung cụ thể như sau: 

1. Tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viết trong toàn tỉnh 

biết và tham gia viết bai về Bản tin Tuổi học trò. Bài viết của cán bộ, giáo viên và 

học sinh, sinh viên gửi về địa chỉ mail: tuoihoctrobrvt@gmail.com. Các bài viết 

được chọn đăng trên Bản tin Tuổi học trò sẽ được Hội Khoa học Tâm lý – Giáo 

dục trả nhuận bút theo quy định. 

2. Hằng quý, các đơn vị trực thuộc sẽ về Sở Giáo dục và Đào tạo (bộ phận 

văn thư) để nhận Bản tin Tuổi học trò; các phòng Giáo dục và Đào tạo phát đến các 

đơn vị trực thuộc.  

Nhận được công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các 

đơn vị triển khai, thực hiện. Mọi thắc mắc xin liên hệ ông Nguyễn Ngọc Nguyện, 

Quyền Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục tỉnh, số điện thoại:  0982282728 

để được hướng dẫn và giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Hội KHTLGD (p/h); 

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, TiếnNX. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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