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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài”

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.
Căn cứ Công văn số 2188/HPN-XDTCH ngày 04/02/2021 của Ban chấp
hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai về việc tổ chức các hoạt động trong
“Tuần lễ Áo dài”.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cơ sở
giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Gia Lai hưởng ứng triển khai một số nội
dung sau:
1. Tuyên truyền, vận động nữ công chức, viên chức, người lao động mặc
áo dài hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” khi đến cơ quan làm việc từ ngày 01/3 đến
ngày 08/3/2021.
2. Vận động, khuyến khích nữ công chức, viên chức, người lao động mặc
áo dài khi tham dự các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống, ngày lễ lớn, các sự
kiện quan trọng của cá nhân, gia đình, cơ quan, đơn vị, địa phương, đất nước.
3. Tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” thông qua các
hình thức như: sinh hoạt công đoàn cơ sở, tổ nữ công; qua nhóm zalo, facebook
của công đoàn cơ sở, tổ nữ công; phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện
thông tin đại chúng (loa phát thanh, đài PTTH địa phương, báo Gia Lai...).
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai
thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Hội LHPN tỉnh Gia Lai (để biết);
- Các phòng CMNV Sở (thực hiện);
- Công đoàn ngành Giáo dục;
- Đăng Website Sở;
- Lưu: VT, VP.
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