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V/v Hướng dẫn các hoạt động hè
cho thiếu nhi năm 2019

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sơn La, ngày 15 tháng 5 năm 2019

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố
Thực hiện Công văn số 29-HD/HĐĐ ngày 08/5/2019 của Hội Đồng Đội
tỉnh Sơn La về Hướng dẫn các hoạt động hè cho thiếu nhi năm 2019;
Để tập trung, thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia hoạt động Đội; phong
trào thiếu nhi, góp phần tạo môi trường sinh hoạt an toàn, lành mạnh cho các em
trong dịp hè; qua đó giúp các em phát triển toàn diện, Sở Giáo dục và Đào tạo đề
nghị phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố chỉ đạo các nhà trường thực
hiện tốt các nội dung sau đây:
1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến tới 100% cán bộ quản lý,
giáo viên, học sinh về chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi năm
học 2018 - 2019; Công văn số 1028-CV/TĐTN-TTNTH ngày 08/5/2019 của
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Sơn La về tăng cường công tác phòng, chống đuối
nước và bạo lực học đường.
2. Phối hợp chặt chẽ với Hội Đồng đội huyện, thành phố trong triển khai
kế hoạch sinh hoạt hè năm 2019 phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị; trong
đó tập trung phối hợp triển khai một số hoạt động hưởng ứng Tháng hành động
vì trẻ em; các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi an toàn, lành mạnh; các hoạt
động kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1949 - 27/7/2019) theo
chỉ đạo của Hội Đồng Đội tỉnh Sơn La tại Hướng dẫn số 29-HD/HĐĐ ngày
08/5/2019 (gửi kèm Công văn này).
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện,
thành phố nghiêm túc thực hiện./.
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