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Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh: Công văn số 

1409/UBND-PC ngày 12/3/2021 về việc tăng cường thực hiện công tác phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2021; Công văn số 1540/UBND-XD3 

ngày 17/3/2021 về việc tăng cường công tác sử dụng tiết kiệm điện trên địa bàn 

tỉnh; Công văn số 1391/UBND-VX2 ngày 11/3/2021 về việc thực hiện, phối hợp 

thực hiện kế hoạch tuyên truyền về bảo hiểm xã hội; Công văn số 68/UBND-

VX2 ngày 25/02/2021 về việc thông báo Thông tư số 14/2020/TT-BLĐTBXH 

của Bộ trưởng Bộ Lao động TBXH mới ban hành; Căn cứ Kế hoạch số 455/KH-

VHTT-GDĐT ngày 02/2/2021 của Sở Văn hóa và Thể Thao và Sở Giáo dục và 

Đào tạo (GDĐT) về việc tổ chức cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021, Sở 

GDĐT yêu cầu Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; các trường có cấp 

trung học phổ thông; các cơ sở Giáo dục thường xuyên (sau đây gọi chung là các 

đơn vị) theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện một số 

nhiệm vụ giáo dục, cụ thể như sau: 

1. Căn cứ Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” năm 2021, tổ 

chức phát động Cuộc thi tới toàn thể học sinh trên tinh thần động viên, khuyến 

khích, tự nguyện, tránh gây áp lực cho học sinh; tập trung bài dự thi của học 

sinh gửi về Ban tổ chức Cuộc thi đảm bảo theo quy định. 

2. Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng 

về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tới toàn thể cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động, học sinh và học viên phù hợp với từng cấp học, bậc 

học. 

3. Phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo của các cấp về sử dụng tiết 

kiệm điện đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh 

và học viên; ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả quy định về sử dụng tiết 

 

 Kính gửi:  

 

 - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

 - Các trường có cấp trung học phổ thông; 

 - Các cơ sở Giáo dục thường xuyên. 
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kiệm điện; báo cáo kết quả thực hiện tiết kiệm điện năm 2021 về Sở GDĐT (qua 

Văn phòng) trước ngày 20/12/2021. 

4. Nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tới toàn thể đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh và học viên: (1) Các văn bản 

chỉ đạo của các cấp về tuyên truyền, thực hiện bảo hiểm xã hội; (2) Thông tư số 

14/2020/TT-BLĐTBXH ngày 28/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội hướng dẫn việc thực hiện các quy định về chăm sóc thay thế cho 

trẻ em. 

 (Sở GDĐT gửi kèm các văn bản chỉ đạo liên quan) 

Trên đây là một số nhiệm vụ giáo dục cần tiếp tục triển khai trong thời 

gian tới. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị báo 

cáo về Sở GDĐT (qua Văn phòng Sở) để xin ý kiến chỉ đạo. Sở GDĐT yêu cầu 

các đơn vị nghiêm túc tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Sở VHTT; 

- Công an tỉnh; 

- Sở Công thương; 

- Sở LĐTBXH; 

- Giám đốc, Các Phó GĐ; 

- Các đơn vị thuộc Sở; 

- Cổng TTĐT; 

- Lưu: VT, VP.  

   KT. GIÁM ĐỐC 

   PHÓ GIÁM ĐỐC 

     

   

 

 

 

 

  Châu Hoài Thu 
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