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#SoKyHieuVanBan
V/v tổ chức hoạt động kỷ niệm “Ngày 

Công tác xã hội Việt Nam” lần thứ 7 năm 
2023 (25/3/2023)

#DiaDiemNgayBanHanh

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

Căn cứ Công văn số 548/SGDĐT-CTCTHSSV ngày 14/3/2023 về việc tổ 
chức hoạt động kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam lần thứ 7 năm 2023 
(25/3/2023), Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Lộc đề nghị Hiệu trưởng các 
trường trực thuộc thực hiện một số nội dung, như sau:

1. Tuyên truyền rộng rãi về mục đích, ý nghĩa của “Ngày Công tác xã hội 
Việt Nam” (25/3/2023) đến cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh.

2. Tổ chức kỷ niệm “Ngày Công tác xã hội Việt Nam” lần thứ 7 năm 2023
(25/3/2023) với chủ đề “Công tác xã hội Việt Nam - Chuyên nghiệp, sáng tạo 
và phát triển” bảo đảm thiết thực, hiệu quả, an toàn; phù hợp với chức năng, 
nhiệm vụ và điều kiện của đơn vị.

3. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác xã hội trường học, góp phần giúp 
học sinh giải quyết một số khó khăn về những vấn đề tâm lý, giải tỏa stress sau 
học tập căng thẳng và một số yếu tố cuộc sống tác động đến tâm sinh lí lứa tuổi.

Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần thực hiện tốt chính
sách xã hội trên địa bàn huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị 
quan tâm tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, NGLL.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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