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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 1664 /SGDĐT-CTTT-GDCN
V/v tổ chức Tết Trung thu năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày 15 tháng 9 năm 2020

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, thị xã;
- Các trường THPT; các trường TH, THCS, THPT;
- Các trung tâm GDTX, GDNN - GDTX trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện Công văn số 2404/UBND-KGVX ngày 11/9/2020 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Hưng Yên về việc tổ chức Tết Trung thu năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo
Hưng Yên yêu cầu các đơn vị giáo dục trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung sau:
1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức, trách
nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường và toàn xã hội về bảo vệ, chăm sóc
và giáo dục trẻ em, trong đó tập trung tuyên truyền Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày
26/5/2020 của Thủ tường Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực
hiện quyền trẻ em và vảo vệ trẻ em; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ
tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em
Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường
giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường…; tạo cơ hội
cho trẻ em được tiếp cận những thông tin phù hợp với đội tuổi, giới tính, mức độ trưởng
thành và sự phát triển của trẻ em nhằm đảm bảo các quyền của trẻ em.
2. Căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị và
tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19 chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp với các
ban ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường, thị trấn quyết định phương án tổ chức Tết
Trung thu cho trẻ đảm bảo an toàn, thực hiện các quy định về phòng, chống dịch. Lựa
chọn những học sinh, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh đặc biệt, có thành tích
học tập tốt để các ban, ngành, đoàn thể chức năng tổ chức thăm, tặng quà, trao học bổng
động viên nhân dịp Tết Trung thu. Đăng tải Thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước.
3. Các cơ sở giáo dục căn cứ tình hình thực tế của đơn vị tổ chức các hoạt động
vui đón Tết trung thu cho học sinh, con em cán bộ, giáo viên, như: thi kể chuyện với chủ
đề Tết Trung thu, tổ chức rước đèn ông sao, múa Lân, làm đồ chơi truyền thống, chơi
các trò chơi dân gian... an toàn, lành mạnh thu hút trẻ em tham gia, đồng thời giáo dục
trẻ em giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc và phù hợp với điều
kiện của cơ quan, đơn vị.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận
- Như kính gửi;
- Ban giám đốc;
- Công đoàn Ngành;
- Lưu: VT, Phòng CTTT-GDCN.
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