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V/v tổ chức triển khai tháng hành động
vì trẻ em tỉnh Sơn La

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;
- Các trường Phổ thông DTNTTHCS&THPT.
Thực hiện Kế hoạch số 123/KH-UBND, ngày 10/5/2019 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Sơn La về Kế hoạch tổ chức triển khai tháng hành động vì trẻ em tỉnh
Sơn La; Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu phòng giáo dục và đào tạo các huyện,
thành phố; các trường Phổ thông DTNT THCS&THPT tổ chức triển khai thực
hiện các nội dung sau đây:
1. Phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố (có văn bản chỉ đạo
các đơn vị trường học), trường Phổ thông DTNT THCS&THPT các huyện tổ
chức tuyên truyền, quán triệt Kế hoạch số 123/KH-UBND của Ủy ban nhân dân
tỉnh Sơn La đến toàn thể cán bộ, giáo viên, cán bộ phụ trách công tác đoàn, đội;
trẻ em và học sinh trong nhà trường (có văn bản gửi kèm).
2. Chủ động phối hợp với chính quyền, các tổ chức, ban ngành đoàn thể
có liên quan triển khai tổ chức sinh hoạt hè cho học sinh tại địa phương; bảo
đảm kỳ nghỉ hè năm 2019 an toàn, lành mạnh cho trẻ em.
3. Vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ, hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng tại
trường học cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số; xây dựng các công trình
trường lớp, nhà bán trú, điểm vui chơi giải trí cho trẻ em, thăm, tặng quà học
bổng cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
4. Tổ chức giáo dục nâng cao nhận thức và năng lực cho trẻ em, học sinh,
cán bộ quản lý, giáo viên, cán bộ phụ trách công đoàn, đội về phòng ngừa, phát
hiện và xử lý các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em khi được phát hiện.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành
phố; các trường Phổ thông DTNT THCS&THPT nghiêm túc tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cổng TTĐT ngành;
- Lưu: VT, TCCB&TCTT.Hg (6b).
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