
      Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH, THCS thuộc quận. 

 

 Căn cứ Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 14/3/2022 của Ủy ban nhân dân thành 

phố về việc tổ chức Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 trên địa bàn thành 

phố Hải Phòng;  

Thực hiện Công văn số 711/SGDĐT-CTrTT ngày 06/4/2022 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo về việc tổ chức Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2022. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện một số nội 

dung sau: 

1. Các trường Tiểu học, THCS thuộc quận  quan tâm, phối hợp, tuyên 

truyền, phát động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam theo 

hướng dẫn tại Công văn số 711/SGDĐT-CTrTT ngày 06/4/2022 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo về việc tổ chức Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2022. 

2. Các trường học trên địa bàn quận treo băng zôn, khẩu hiệu hưởng 

ứng Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam.   

3. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam được 

tổ chức trọng tâm từ ngày 15/4/2022 đến ngày 01/5/2022.  

  Nhận được Công văn này đề nghị Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS 

nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Phòng Giáo dục và Đào tạo (Đ/c 

Phùng Yến nhận) để tổng hợp báo cáo UBND quận trước ngày 3/5/2022./. 

Nơi nhận:       TRƯỞNG PHÒNG 
- Như trên;                                                             
- Lưu.           
 

 

 

       Nguyễn Thị Vân Anh 

UBND QUẬN HỒNG BÀNG 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /GDĐT 

V/v tổ chức Ngày Sách và Văn hoá đọc 

Việt Nam năm 2022 

   
 

            Hồng Bàng, ngày        tháng    năm 2022 


		2022-04-08T17:16:09+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Thị Vân Anh <Nguyenthivananhgd@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-04-08T17:34:19+0700
	Việt Nam
	Phòng Giáo dục và Đào tạo <hongbang.gddt@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-04-08T17:34:23+0700
	Việt Nam
	Phòng Giáo dục và Đào tạo <hongbang.gddt@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-04-08T17:34:23+0700
	Việt Nam
	Phòng Giáo dục và Đào tạo <hongbang.gddt@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-04-08T17:34:25+0700
	Việt Nam
	Phòng Giáo dục và Đào tạo <hongbang.gddt@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




