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nguồn lực trung tay ủng hộ công tác
phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Kính gửi: Các trường trực thuộc.
Thực hiện Công văn số 2104/SGD&ĐT-CTTT ngày 06/10/2021 của Sở
Giáo dục và Đào tạo Lai Châu về việc tuyên truyền, vận động, huy động nguồn
lực trung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19;
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt một số nội
dung sau:
1. Tuyên truyền trong toàn ngành về Trang thông tin điện tử của tiểu ban
vận động và huy động xã hội thuộc ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch
Covid-19 với địa chỉ: http://vandongxahoi.mattran.org.vn/; đưa đường linh trang
thông tin vào Website của nhà trường.
2. Kêu gọi, vận động cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh
phát huy tinh thần tương thân, tương ái tham gia đóng góp, ủng hộ kinh phí, vật
tư, trang thiết bị y tế...cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 (theo nội dung
thư kêu gọi vận động, ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 của Mặt trận
tổ quốc Việt Nam đính kèm.)
Căn cứ Công văn, phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường triển
khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc liên hệ phòng Giáo
dục và Đào tạo (đ/t 0976.509.068) để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Lãnh đạo phòng;
- Website ngành;
- Lưu: VT, THợp.
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