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V/v triển khai các hoạt động kỷ niệm 73
năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ (27/7)

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, TX, TP;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
Nhằm tiếp tục thực hiện Chương trình số 652/Ctr-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 25-72012 của Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội về việc chăm sóc,
tu bổ nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc;
Thực hiện công văn số 2523/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 10/7/2020 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc triển khai các hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ,
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghịthủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện một số nội
dung, cụ thể như sau:
1.Tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, đơn vị chức năng tổ chức, tham
gia các hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh- liệt sĩ một cách thiết thực, phù
hợp, hiệu quả.
2. Tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua, các hoạt động vui chơi, văn nghệ, nghệ
thuật… trọng tâm vào tháng cao điểm (từ nay đến hết tháng 7-2020) với nội dung phù
hợp, như: nhận chăm sóc di tích, nghĩa trang….tổ chức thăm hỏi, tặng quà đến các gia
đình có công cách mạng, gia đình chính sách…
3.Bố trí đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh THPT phối hợp với địa phương tổ
chức thắp hương, thắp nến tại các nghĩa trang liệt sĩ thuộc địa bàn của đơn vị(số lượng do
đơn vị chọn) theo kế hoạch của địa phương.
Đề nghị thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện tốt nội dung công văn này./.
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