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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
An Giang, ngày 05 tháng 6 năm 2019

V/v tổ chức triển khai các hoạt động
hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới,
ngày Quốc tế Đa dạng sinh học, ngày
Đại dương Thế giới và Tháng hành
động vì môi trường

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
Thực hiện Công văn số 2240/BGDĐT-KHCNMT ngày 22/5/2019 của Bộ GDĐT
về việc tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, ngày Quốc
tế Đa dạng sinh học, ngày Đại dương Thế giới và Tháng hành động vì môi trường, Sở
Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:
1. Bổ sung vào kế hoạch hè của đơn vị, tổ chức triển khai thực hiện nội dung số
2240/BGDĐT-KHCNMT ngày 22/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức
triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, ngày Quốc tế Đa dạng
sinh học, ngày Đại dương Thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2019 (đính
kèm công văn)
2. Tùy theo điều kiện cơ sở vật chất của từng đơn vị và đối tượng học sinh, các đơn
vị xây dựng kế hoạch triển khai cho phù hợp nhằm nâng cao nhận thức cho toàn thể cán
bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về công tác bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, và
hưởng ứng ngày môi trường Thế giới...
3. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện (phụ lục 1, 2) về Phòng Chính trị tư tưởng,
Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo sau khi các đơn
vị đã tổ chức triển khai thực hiện.
4. Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có vấn đề gì chưa rõ, vui lòng liên hệ về
Sở GDĐT (qua phòng Chính trị, tư tưởng điện thoại 02963958979; di động 0919333018
gặp đ/c Trần Công Danh) để được giải thích thêm.
Đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện tốt nội dung công văn này./.
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