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V/v tổ chức hoạt động kỷ niệm 72 năm
“Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai”
của Việt Nam

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;
- Các trường, trung tâm trực thuộc Sở;
- Các trung tâm GDNN-GDTX.
( Gọi chung là các đơn vị)
Thực hiện công văn số 1849/BGDĐT-GDCTHSSV, ngày 9 tháng 5 năm
2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm 72 năm
“Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai” của Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào
tạo hướng dẫn các đơn vị triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ kỷ niệm
72 năm “Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai của Việt Nam” như sau:
1. Các trường phổ thông tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ kỷ
niệm 72 năm “Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai của Việt Nam” dưới
hình thức lồng ghép vào buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần từ ngày 14/5 đến ngày
18/5/2018. Nội dung hướng dẫn tổ chức buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần được
hướng dẫn chi tiết tại phụ lục đính kèm.
2. Tạo điều kiện để các em học sinh tích cực, chủ động tham gia các hoạt
động; các hoạt động không làm ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học của các nhà
trường.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển
khai các nội dung trên tổng hợp kết quả, tập hợp hình ảnh triển khai gửi về Sở
Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng Giáo dục dân tộc và Công tác học sinh, sinh
viên) qua địa chỉ email: phongcthssv.socaobang@moet.edu.vn trước ngày
30/5/2018./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, GDDT&HSSV.
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Hướng dẫn các nội dung
Hưởng ứng Kỷ niệm 72 năm “Ngày truyền thống phòng chống thiên
tai của Việt nam” 22/5/1946-22/5/2018 trong ngành Giáo dục
(Kèm theo Công văn số 449/SGD&ĐT-GDDT&HSSV ngày 11 tháng 5 năm 2018
của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Để tổ chức hoạt động kỷ niệm 72 năm “Ngày truyền thống Phòng, chống thiên
tai” của Việt Nam trong buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần (từ ngày 14/5 đến ngày
18/5/2018) diễn ra hiệu quả, thiết thực góp phần tuyên truyền sâu rộng, nâng cao ý thức
của cán bộ quản lý, các thầy cô giáo, các em học sinh về hậu quả của thiên tai và các
kỹ năng ứng phó với thiên tai, các nhà trường triển khai các nội dung cụ thể như sau:
Nội dung buổi sinh hoạt dưới cờ
1. Chào cờ
2. Đọc thư của Chủ tịch nước (có văn bản kèm theo)
3. Chiếu phim “Trường học an toàn trước thiên tai” (phim được đưa trên Cổng
thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: http://www.moet.gov.vn)
4. Tổ chức hoạt cảnh diễn tập/biểu diễn văn nghệ hưởng ứng Ngày phòng,
chống thiên tai
Hoạt cảnh, diễn tập và văn nghệ hưởng ứng Ngày phòng, chống thiên tai: nhà
trường cho học sinh chuẩn bị một số hoạt động, tiết mục văn nghệ (có thể có diễn tập
nhỏ) để nêu bật các thông điệp về phòng chống thiên tai, nhằm nâng cao nhận thức, kỹ
năng chuẩn bị dự phòng ứng phó, chống chịu với tác động của thiên tai.

