
  

UBND HUYỆN EA KAR 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số: 329/CV-PGDĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Ea Kar, ngày 26 tháng 5 năm 2021 

 

 

 

 

 

Kính gửi:  

- Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học 

cơ sở, Tiểu học và Trung học cơ sở Lý Tự Trọng, Phổ 

thông dân tộc nội trú THCS huyện Ea Kar. 

 

Căn cứ Công văn số 714/SGDĐT-HDTrH-GDTX ngày 25/5/2021 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế 

Đa dạng sinh học năm 2021. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện hướng dẫn thực hiện như sau: 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện thông tin đến các đơn vị trường học nội 

dung Công văn số 714/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 25/5/2021 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo tỉnh Đắk Lắk về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế Đa 

dạng sinh học năm 2021. 

 (Có văn bản gửi kèm Công văn) 

2. Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trường học tổ chức tuyên truyền, quán triệt 

nội dung công văn trên đến toàn thể đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, 

người lao động và học sinh thuộc đơn vị mình quản lý. Tùy vào điều kiện thực tiễn 

của đơn vị xen xét hình thức tổ chức các hoạt động cho phù hợp, hiệu quả. 

3. Báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyên kết quả thực hiện. 

Nhận được Công văn này, yêu cầu Hiệu trường các đơn vị triển khai thực 

hiện./. 

 

Nơi nhận:                           KT. TRƯỞNG PHÒNG 

- Như Kính gửi (để t/h);                                           PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- Lưu: VT.       

 

                

 

 

                                                                                       Nguyễn Tiến Thịnh 

V/v triển khai Công văn số 

714/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 

25/5/2021 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo tỉnh Đắk Lắk. 
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