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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan
V/v tiếp tục tổ chức phong trào trồng cây 

xanh trong ngành Giáo dục

       
#DiaDiemNgayBanHanh

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS, TH&THCS.
Thực hiện Công văn số 139/SGDĐT-CTCTHSSV ngày 31/01/2023 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam về việc tiếp tục tổ chức phong trào trồng 
cây xanh trong ngành Giáo dục; Phòng GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường 
học triển khai tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục phát động và tổ chức hiệu quả phong trào “Tết trồng cây đời đời 
nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão - 2023. Phối hợp với chính quyền và các đoàn 
thể tại địa phương tổ chức Lễ phát động và tổ chức cho cán bộ, giáo viên, học sinh 
tham  gia trồng cây xanh tại địa phương, trong khuôn viên trường học.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của học 
sinh về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng, ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng, 
phòng cháy, chữa cháy rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ 
thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

3. Chỉ đạo tổ chức giảng dạy lồng ghép các chuyên đề tìm hiểu vai trò, tác 
dụng của hệ sinh thái rừng đối với đời sống con người trong các môn học, hoạt 
động  giáo dục và các hoạt động ngoại khóa cho học sinh.

Nhận được công văn này Phòng GDĐT đề nghị Hiệu trưởng các trường học 
trên địa bàn huyện nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP.

TRƯỞNG PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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