
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:            /SGDĐT-VP 
V/v phối hợp sản xuất chương trình  

Cầu truyền hình chung kết Olympia  

năm thứ 22 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hải Phòng, ngày        tháng 9 năm 2022 

   

Kính gửi:   Sở Giao thông vận tải 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 226/KH-UBND ngày 21/9/2022 của UBND thành 

phố (văn bản kèm theo), Cầu truyền hình chung kết Olympia năm thứ 22 - Điểm 

cầu thành phố Hải Phòng được diễn ra, cụ thể như sau. 

1. Thời gian: Từ 07h00 đến 11h30, ngày 02 tháng 10 năm 2022 (Chủ 

nhật). 

2. Địa điểm: Quảng trường Nhà hát thành phố. 

3. Lực lượng tham gia 

- Đại biểu khách mời; 

- Hơn 2000 cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT chuyên Trần Phú. 

4. Trang thiết bị: khu vực khán giả, hệ thống sân khấu, thiết bị sản xuất 

chương trình của Đài truyền hình Việt Nam. 

 Sở GD&ĐT kính đề nghị Sở Giao thông vận tải phối hợp, có phương án 

phân luồng tạm thời để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông phục vụ tổ chức sản 

xuất chương trình. 

 Mọi chi tiết, xin liên hệ với ông Trần Tiến Chinh, Chánh Văn phòng Sở 

GD&ĐT, điện thoại 0914.463.645. 

 Trân trọng./. 

 
 Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc (để b/c); 

- Như kính gửi (để p/h); 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đỗ Văn Lợi 
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