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An Giang, ngày 16 tháng 4 năm 2019

V/v tuyên truyền thực hiện phong trào
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa”.

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Căn cứ Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 08/4/2019 của Ủy ban nhân
dân tỉnh An Giang về việc tuyên truyền thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn
kết xây dựng đời sống văn hóa”, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các
đơn vị thực hiện một số nội dung sau:
1. Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và học sinh
về mục đích, ý nghĩa của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn
hóa” trên địa bàn tỉnh An Giang, góp phần làm cho văn hóa gắn chặt với đời
sống hàng ngày, thấm sâu vào từng gia đình, từng cá nhân, đẩy lùi tình trạng suy
thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống.
2. Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và học sinh tham
gia thực hiện các tiêu chí về xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa, xã văn hóa
nông thôn mới, phường/thị trấn văn minh đô thị gắn với xây dựng nông thôn
mới; thực hiện quy ước khóm - ấp và tích cực tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục - thể thao, góp phần xây dựng và tạo ra môi trường xã hội lành
mạnh tại địa phương.
3. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương tổ chức các hoạt
động truyền thông giáo dục về ý thức trách nhiệm của cộng đồng, tinh thần tiết
kiệm trong mỗi người dân,... nhằm nhân rộng, lan tỏa trong đời sống xã hội
những giá trị tốt đẹp, đẩy lùi cái xấu, cái tiêu cực.
Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện lồng ghép và báo cáo Sơ kết, Tổng kết
năm học; báo cáo đột xuất (khi có yêu cầu)
Đề nghị thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện tốt nội dung công văn
này./.
Nơi nhận:
KT. GIÁM ĐỐC
- Như trên;
PHÓ GIÁM ĐỐC
- VP. UBND tỉnh;
Người ký: Sở Giáo dục
- Sở VHTTDL;
và Đào tạo
- Công Đoàn ngành GD;
- BGĐ Sở GDĐT;
Email:
- Website Sở GDĐT;
sogddt@angiang.gov.vn
- Lưu: VT, CTTT.
Cơ quan: Tỉnh An
Giang
Võ Bình Thư

