UBND TỈNH GIA LAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1161 /SGDĐT-VP

Gia Lai, ngày 11 tháng 5 năm 2022

V/v triển khai Chương trình số
899/CTr-UBND ngày 09/5/2022 của
Ủy ban nhân dân tỉnh

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.
Triển khai thực hiện Chương trình số 899/CTr-UBND ngày 09/5/2022
của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện Nghị quyết về
phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, tăng cường sinh kế, nâng cao tỷ lệ
che phủ rừng thích ứng với biển đổi khí hậu tỉnh Gia Lai gia đoạn 2021-2030,
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung,
cụ thể như sau:
1. Tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với học sinh,
sinh viên nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức trách nhiệm
đối với việc bảo vệ và phát triển rừng; nâng cao nhận thức về vai trò đặc biệt
quan trọng của rừng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường
sinh thái và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu.
2. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng, hướng dẫn
thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng; đẩy mạnh các hoạt động
ngoại khóa về giáo dục bảo vệ và phát triển rừng, lồng ghép trong các chương
trình sinh hoạt của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp
thanh niên.
3. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu theo chuyên đề, mời cán bộ chuyên môn
báo cáo, tham quan dã ngoại tìm hiểu về môi trường địa phương; thường xuyên
phát động chương trình trồng cây gây rừng vào các ngày lễ, ngày kỷ niệm 30/4,
02/9, 19/5…; đồng thời phát hiện, xây dựng và nhân rộng các gương điển hình
để tuyên truyền, tạo sự lan tỏa trên địa bàn tỉnh.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực
hiện./.
KT. GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
PHÓ GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng CMNV Sở;
- Trang thông tin điện tử Sở GDĐT;
- Lưu: VT, VP.
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