
UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:             /TB-SGDĐT 
V/v thông báo thời gian, địa điểm Liên 

hoan tiếng hát ngành Giáo dục tỉnh Ninh 

Thuận chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày 

Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 

20/11/2022) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
             

       Ninh Thuận, ngày      tháng 11 năm 2022 

        Kính gửi:  

         - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố; 

         - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; 

         - Trưởng Cụm thi đua các đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 2108/KH-SGDĐT ngày 06/9/2022 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo (GDĐT) về tổ chức Hội thao và Liên hoan tiếng hát ngành Giáo dục tỉnh Ninh Thuận 

chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022); Kết quả 

tổ chức bốc thăm các nội dung trong chương trình Hội thao và Liên hoan tiếng hát ngày 

27/10/2022. 

Sở GDĐT thông báo thời gian, địa điểm Liên hoan tiếng hát giáo viên ngành Giáo 

dục tỉnh Ninh Thuận chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 

20/11/2022) như sau: 

1. Thời gian tổ chức Liên hoan tiếng hát  

- Tổ chức: từ ngày 12 đến ngày 13/11/2022 (thứ Bảy và Chủ nhật). 

- Các đơn vị chạy thử chương trình ngày 12/11/2022 (thứ Bảy). (Theo lịch thi diễn) 

- Thí sinh thi diễn ngày và đêm 13/11/2022 (Chủ nhật). Buổi sáng: lúc 07h30; Buổi 

chiều: lúc 14h00. 

- Khai mạc lúc 7h30 ngày 13/11/2022; Công diễn, Bế mạc và trao thưởng lúc 

19h30 ngày 13/11/2022. 

2. Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh, số 02 Trần Ca, phường Đài Sơn, 

thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 

3. Lịch thi diễn của thí sinh tham dự Liên hoan tiếng hát  

(Đính kèm Thông báo này) 

Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện và tạo điều kiện cho cán bộ, giáo 

viên, công nhân viên và người lao động tham gia theo thời gian lịch thi diễn, Kế hoạch 

Hội thao và Liên hoan tiếng hát ngành Giáo dục tỉnh Ninh Thuận chào mừng kỷ niệm 40 

năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022)./. 

Nơi nhận:                                                                                                                                                                          
- Như trên (Để thực hiện); 

- Giám đốc, Phó GĐ Sở GDĐT;  

- Công đoàn Giáo dục tỉnh; 

- Trưởng, Phó phòng chức năng Sở; 

- Web Sở GDĐT;  

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Linh 
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