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V/v tổ chức hưởng ứng Chiến dịch
“Làm cho thế giớisạch hơn”
năm 2019

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
Căn cứ công văn số 2427/STNMT-MT ngày 18-9-2019 của Sở Tài nguyên-Môi
trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch
hơn năm 2019, chủ đề:“Hành động địa phương, tác động toàn cầu” để phát triển
kinh tế, an sinh xã hội và hài hòa với thiên nhiên; đây là dịp để tiếp tục giáo dục nhằm
nâng cao ý thức về môi trường đối với toàn ngành, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ
trưởng các đơn vị thực hiện một số nội dung như sau:
1. Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp để cho CB-GV-HSSV
hiểu rõ hơn về ý nghĩa sự kiện; đồng thời vận động CB-GV-HSSV cùng người thân và
cộng đồng trên địa bàn tham gia hưởng ứng các hoạt động ở đơn vị và địa phương.
2.Tiếp tục phối hợp tuyên truyền hiệu quả, cung cấp tài liệu, mời báo cáo
viên… thực hiện tại các cơ sở giáo dục, cộng đồng và gia đình bằng những việc làm
thiết thực.
Nội dung công văn này được chuyển đến các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh để
triển khai đầy đủ đến cán bộ, CC, VC, HSSV (nếu phòng GDĐT không có hướng dẫn
thêm)
Nếu có vấn đề gì chưa rõ, vui lòng liên hệ với phòng Chính trị, tư tưởng để
được hướng dẫn thêm. ĐT: 02963.958.979.
Đề nghịthủ trưởng các đơn vị liên quan thực hiện tốt nội dung công văn này./.
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