
UBND HUYỆN ĐẠI LỘC
 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        #SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh
V/v ra quân thực hiện phong trào “Tết

trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
nhân dịp Xuân Quý Mão 2023

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS, TH&THCS.

Căn cứ Công văn số 15/SGDĐT-CTCTHSSV ngày 05/01/2023 của Sở 
GDĐT tỉnh Quảng Nam về việc ra quân thực hiện phong trào “Tết trồng cây đời đời 
nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Quý Mão 2023; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 
Đại Lộc yêu cầu Hiệu trưởng các trường học triển khai thực hiện một số nội dung 
sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, giáo
viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh trong việc trồng, chăm sóc và bảo vệ 
cây. Phát động phong trào thi đua: “Ngày Chủ nhật xanh”, “Ngày Chủ nhật nông 
thôn mới”, “Ngày đô thị Việt Nam”, “Trồng thêm một cây xanh là thêm một hành 
động vì môi trường”, “Màu xanh cho tương lai”… để kêu gọi, vận động học sinh, 
giáo viên tham gia trồng cây trong nhà trường và tại địa phương.

2. Phát động ra quân trồng các loại cây xanh trong nhà trường phù hợp với
quy hoạch chung của địa phương, góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó với biến
đổi khí hậu và tạo cảnh quan sư phạm xanh - sạch - đẹp trong nhà trường (từ ngày
27/01/2023 đến ngày 16/02/2023).

3. Tuyên truyền, hướng dẫn để cán bộ, giáo viên và học sinh tích cực tham
gia trồng cây theo Kế hoạch tổ chức ra quân thực hiện phong trào “Tết trồng cây
đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Quý Mão 2023 của địa phương.

4. Báo cáo kết quả thực hiện phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác 
Hồ” nhân dịp Xuân Quý Mão 2023 về Phòng Giáo dục và Đào tạo qua bộ phận Văn 
phòng (đ/c Thanh nhận) trước ngày 18/02/2023.

Nhận được công văn này Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện yêu cầu các đơn 
vị triển khai thực hiện nghiêm túc và kịp thời./. 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP.

TRƯỞNG PHÒNG 

#ChuKyLanhDao
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