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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /PGDĐT-TH 
V/v triển khai thực hiện Cuộc vận động  

“Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ 

nhân đạo” năm 2023 

Đồng Xoài, ngày        tháng  3  năm 2023. 

 

Kính gửi: Các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học và THCS trực thuộc 

 

Căn cứ Kế hoạch số 06-KH/BCĐ ngày 21/02/2023 của Ban Chỉ đạo về Tổ 

chức thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” 

năm 2023 (sau đây gọi tắt là Cuộc vận động); 

Thực hiện Công văn số 477/SGDĐT-GDTrH ngày 27/02/2023 của Sở GD&ĐT 

Bình Phước về việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn 

với một địa chỉ nhân đạo” năm 2023, 

Phòng GD&ĐT đề nghị các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học và THCS trực 

thuộc thành phố triển khai thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau: 

 1. Thực hiện việc tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa và giá trị của Cuộc vận động 

đến cán bộ công nhân viên, giáo viên và học sinh. 

 2. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm Cuộc vận động theo hướng dẫn 

tại Kế hoạch số 06-KH/BCĐ ngày 21/02/2023 (đính kèm Công văn này). 

 3. Rà soát, giới thiệu kết nối các địa chỉ cá nhân, trường học có hoàn cảnh khó 

khăn để kêu gọi vận động trợ giúp thông qua hệ thống iNHANDAO. 

4. Báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm (trước ngày 15/5) và báo cáo 

năm (trước ngày 15/11) gửi về Phòng GD&ĐT (bộ phận CMTH), địa chỉ email: 

tieuhocdongxoai@binhphuoc.edu.vn) 

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện và báo cáo số liệu về Phòng GD&ĐT 

đúng thời gian quy định./.
 

Nơi nhận:   
- Như trên;  

- Lãnh đạo PGD&ĐT; 

- Lưu: VT, CMTH. 

TRƯỞNG PHÒNG 
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