
UBND TỈNH HƯNG YÊN 

    SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO  TẠO 

 
Số:1885/SGDĐT - CTTT - GDCN 

 V/v thực hiện Công tác thanh, thiếu niên 

Chữ thập đỏ năm học 2019 - 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

             Hưng Yên, ngày 26 tháng 11 năm 2019 

 

Kính gửi: 

 

 

 

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

- Các trường THPT, trường PT có nhiều cấp học; 

- Trung tâm GDTX tỉnh; các trung tâm GDNN-GDTX. 
 

  

Tiếp tục thực hiện Công văn số 1789-CV/TU ngày 24/8/2018 của Tỉnh ủy 

Hưng Yên về việc nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo, hoạt động Chữ thập đỏ 

trong tình hình mới; căn cứ Hướng dẫn số 37/HD - CTĐ - THTTN ngày 11/11/2019 

của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh Hưng Yên về hướng dẫn công tác thanh, thiếu 

niên Chữ thập đỏ năm học 2019 - 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị 

quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh: 

 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục các giá trị nhân đạo, 

truyền thống nhân nghĩa, đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc đến toàn thể cán 

bộ, giáo viên, học sinh các cơ sở giáo dục nhằm góp phần xây dựng thế hệ trẻ tương 

lai sống nhân ái, có trách nhiệm, sẵn sàng chung tay, góp sức xây dựng quê hương, 

đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. 

  - Tích cực phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các cấp triển khai có hiệu quả các 

hoạt động trong công tác thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ năm học 2019 - 2020 (theo 

Hướng dẫn đính kèm Công văn). 

 Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. 

Báo cáo kết quả thực hiện lồng ghép trong báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 

học 2019 - 2020. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc liên hệ về Sở GDĐT 

(đ/c Trần Tuấn Dương, trưởng phòng CTTT - GDCN, ĐT: 0962.855.655) để được 

hướng dẫn thực hiện./. 

 
Nơi nhận 
- Như kính gửi; 

- Ban Giám đốc;   

- Hội CTĐ tỉnh;                                                                                               

- Lưu: VT, phòng CTTT-GDCN.    

                                                                               

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phan Xuân Quyết 
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