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V/v tổ chức hoạt động hưởng ứng
sự kiện Ngày Quốc tế Hạnh phúc
20/3/2021

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc;
- Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh.
Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 25/02/2021 của Ban chỉ đạo Công
tác gia đình và phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh
An Giang về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng sự kiện Ngày Quốc tế Hạnh
phúc 20/3/2021, 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, Cha mẹ học
sinh và học sinh về ý nghĩa của Ngày Quốc tế Hạnh phúc, chủ đề năm 2021:
“Yêu thương và chia sẻ”. Các đơn vị sử dụng tài liệu tuyên truyền được đính
kèm tại Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 25/02/2021 của Ban chỉ đạo công tác gia
đình và phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh An
Giang.
2. Vận động giáo viên, học sinh và Cha mẹ học sinh tham gia các hoạt
động trong Tuần lễ Hạnh phúc gắn với các ngày kỷ niệm trong tháng 3, Ngày
chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân; khuyến khích giáo viên và học sinh có hoạt
động tích cực đem lại hạnh phúc cho gia đình và cộng đồng. Giáo dục học sinh
về tình cảm gia đình, những truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, biết
thăm hỏi, quan tâm, chăm sóc, chia sẻ việc nhà với ông bà, cha mẹ bằng nhiều
hình thức phong phú, gần gũi, phù hợp với lứa tuổi của các em. Mọi hoạt động
truyền thông, giáo dục trong nhà trường phải đảm bảo công tác phòng chống
dịch bệnh theo sự hướng dẫn của Ban chỉ đạo các cấp và các khuyến cáo của Bộ
Y tế.
3. Treo băng – rôn, khẩu hiệu về chủ đề và thông điệp Ngày Quốc tế Hạnh
phúc tại đơn vị, gợi ý một số thông điệp sau:
- Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3!
- Hãy hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh!
- Xây dựng môi trường sống, học tập và làm việc hạnh phúc!
- Tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình!
- Bảo vệ trẻ em bằng gia đình hạnh phúc, bình yên!

Các thông điệp khác phù hợp với chủ đề Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3,
gắn với các hoạt động của cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể các cấp và các
ngày kỷ niệm trong tháng 3.
Giao Văn phòng Sở tham mưu khẩu hiệu tuyên truyền tại cơ quan Sở
Giáo dục và Đào tạo.
Lưu ý: chọn nơi treo băng - rôn sao cho trang trọng, có kế hoạch bảo quản
trong thời gian thực hiện và tháo gỡ sau khi kết thúc, tránh ảnh hưởng đến vẻ mỹ
quan của cơ quan, trường học.
4. Thời gian tuyên truyền, tổ chức tập trung cao điểm các hoạt động trong
Tuần lễ Hạnh phúc: từ ngày 10/3/2021 đến 20/3/2021.
Báo cáo (theo mẫu) kết quả tổ chức hoạt động của các đơn vị về Sở Giáo
dục và Đào tạo (thông qua phòng Chính trị, tư tưởng) chậm nhất ngày
23/3/2021.
File mềm gửi qua email: phongchinhtritutuong@angiang.edu.vn
Đề nghị thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện tốt nội dung công văn
này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- VP. UBND tỉnh;
- Sở VHTTDL;
- Ban chỉ đạo CTGĐ&PTTDĐKXDĐSVH;
- Công Đoàn ngành GD;
- BGĐ Sở GDĐT;
- Các phòng (TTra) Sở GDĐT;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, CTTT.
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BÁO CÁO
Kết quả tổ chức hoạt động hưởng ứng sự kiện
Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2021
1. Số liệu tổ chức
Hình thức tổ chức
TT

Số hoạt động
được tổ chức
tại đơn vị

Trực
tuyến

Tập
trung

Nộp
sản
phẩm

Số
lượt
tham
gia

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Kinh phí
Vận
động,
tài trợ

Ngân
sách
Nhà
nước

(7)

(8)

Số đơn vị
treo băng –
rôn tuyên
truyền
(9)

(Lưu ý: đối với các trường THPT, khi báo cáo số liệu ở cột (9); nếu có thực
hiện, ghi “1”; không thực hiện, ghi “0”).
2. Các hoạt động, mô hình nổi bật, sáng tạo
(nêu ngắn gọn tên hoạt động, mô hình)
3. Đề xuất, kiến nghị
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