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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ơ

Số: 339/SGDĐT-VP

Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 3 năm 2017

V/v hướng dẫn hoạt động
Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất
(25/3); Ngày Quốc tế hạnh phúc
20/3/2017.

Kính gửi:
- Trưởng phòng GD&ĐT, Giám đốc Trung tâm DN-HN-GDTX
các huyện, thị xã, thành phố;
- Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT.
Thực hiện công văn số 125/SCT-QLNL ngày 08/02/2017 của Sở Công thương về
tổ chức hoạt động hưởng ứng “Chiến dịch giờ Trái đất 25/3/2017”; Công văn số
832/BGDĐT-CTHSSV ngày 03/3/2017 của Bộ GD&ĐT về tổ chức các hoạt động
hưởng ứng “Ngày quốc tế Hạnh phúc 20/3/2017”, Sở GD&ĐT hướng dẫn các đơn vị
tổ chức các hoạt động như sau:
1. Công tác chỉ đạo, xây dựng kế hoạch hoạt động:
- Thủ trưởng các đơn vị (Trưởng phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng các trường: Mầm
non, Tiểu học, THCS, THPT; Giám đốc các trung tâm DN-HN-GDTX) bám sát các
văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT để xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với đơn
vị mình và báo cáo, đánh giá kết quả đợt hoạt động về Sở nghiêm túc, kịp thời.
- Lưu trữ hồ sơ, tài liệu về kết quả tổ chức hoạt động ngoại khóa của đơn vị, nhất
là tài liệu phục vụ việc tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 2589/QĐ-TTg ngày
26/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động nhân
Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 hằng năm (vào năm 2018).
2. Công tác truyền thông, tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ,
giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng về ý thức bảo vệ môi trường
sống, tiết kiệm năng lượng; xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc.
- Cán bộ Đoàn – Đội, Cán bộ phụ trách công tác HSSV, ngoại khóa, Y tế trường
học của các đơn vị chủ động tham mưu với lãnh đạo để lập kế hoạch truyền thông gắn
với chủ đề của Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 và chiến dịch Giờ trái đất 25/3.
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung Chỉ thị 1537/CT-BGDĐT ngày
05/5/2014 của Bộ GD&ĐT về nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục cho học sinh,
sinh viên.
3. Tổ chức các hoạt động cụ thể:
- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng cụ thể như: lồng ghép dạy chính khóa; ngoại
khóa; mít tinh, tọa đàm, hoạt động tình nguyện vì cộng đồng với chủ đề phù hợp chiến
dịch “Giờ trái đất 2017” và “Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3/2017”. Vận động người
dân, cơ quan đơn vị thực hiện tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết từ 20h30 đến
-21h30 ngày 25/3/2017. Chú ý sử dụng tiết kiệm điện tối đa đối với các thiết bị như
máy điều hòa, máy tính, projecto,..;

- Phối hợp tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức hoạt động hưởng ứng
Ngày quốc tế Hạnh phúc với chủ đề “Yêu thương và chia sẻ”. Phối hợp cơ quan Điện
lực để khai thác tài liệu và tổ chức hoạt động truyền thông.
- Treo băng rôn tuyên truyền tại đơn vị (Tài liệu tuyên truyền có ở các địa chỉ:
http://tietkiemnangluong.com.vn/tin-tuc/tai-lieu/t26006/tai-lieu-tuyen-truyen-giotrai-dat-2017.html
https://vi.wikipedia.orgNgày_Quốc_tế_Hạnh_phúc).
4. Báo cáo kết quả hoạt động
- Các đơn vị đăng công văn, kế hoạch hoạt động, tin bài để tuyên truyền trên trang
thông tin điện tử của đơn vị mình để Sở theo dõi;
- Báo cáo chỉ gửi bản mềm qua email, không cần gửi bản giấy (báo cáo kết quả,
số liệu thực hiện theo mục 1, 2, 3 của Công văn này).
- Các phòng GD&ĐT; Trường THPT, Trung tâm DN-HN&GDTX gửi báo cáo về
Sở qua ông Nguyễn Duy Ngọc, Phó Chánh Văn phòng Sở, hộp thư điện tử:
Vanphong.sht@gmail.com; thời gian gửi báo cáo trước ngày 27/3/2017;
Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả cao./.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(đã kí)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc;
- TP chuyên môn Sở;
- Cổng thông tin điện tử của Sở
- Lưu: VT, VP.

Gửi bản điện tử

Nguyễn Xuân Trường
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