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V/v tồ chức hoạt động kỷ niệm 72 năm 

“Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai” 
của Việt Nam

Kính gửi: - Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các trường phổ thông trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo,

Kỷ niệm 72 năm “Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai của Việt nam” 

22/5/1946-22/5/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Văn phòng thường 

trực chỉ đạoTrung ương về phòng chống thiên tai triển khai các hoạt động hưởng 

ứng “Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai của Việt Nam - 22/5/2018)”. Bộ 

Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo hướng dẫn các nhà trường 

tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ kỷ niệm 72 năm “Ngày truyền thống 

phòng, chống thiên tai của Việt Nam” tại các trường phổ thông dưới hình thức lồng 

ghép vào buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần từ ngày 14/5 đến ngày 18/5/2018. Nội 

dung hướng dẫn tổ chức buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần được hướng dẫn chi tiết 

tại phụ lục đính kèm.

Trong quá trình triển khai, các cơ sở giáo dục chú ý tạo điều kiện để các em 

học sinh tích cực, chủ động tham gia các hoạt động; các hoạt động không làm ảnh 

hưởng đến hoạt động dạy và học. Các Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp kết quả, 

tập họp hình ảnh triển khai gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục 

Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại c ồ  Việt, 

Hai Bà Trưng, Hà Nội, ĐT: 0922.501.456, email: nhminh@moet.gov.vn).

Nơi nhận: KT. B ộ  TRƯỞNG
-Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trườn ẹ (để p/h);
-VPBCĐ TƯvePCTT;
- Cơ quan Unicef tại VN;
- Cục csvc, Vụ KHCN (để p/h);
- Trung tâm TTGD;
- Lưu: VT, Vụ GDCTHSSV.
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Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Hưóng dẫn các nội dung
Hưởng ứng Kỷ niệm 72 năm “Ngày truyền thống phòng chống thiên tai 

của Việt nam” 22/5/1946-22/5/2018 trong ngành Giáo dục
(Kèm theo Công văn số /rê^/BGDĐT-GDCTHSSV ngàyữỹ tháng 5 năm 2018

của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Để tổ chức hoạt động kỷ niệm 72 năm “Ngày truyền thống Phòng, chống thiên tai” 
của Việt Nam trong buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần (từ ngày 14/5 đến ngày 18/5/2018) 
diễn ra hiệu quả, thiết thực góp phần tuyên truyền sâu rộng, nâng cao ý thức của cán bộ 
quản lý, các thầy cô giáo, các em học sinh về hậu quả của thiên tai và các kỹ năng ứng 
phó với thiên tai, các nhà trường triển khai các nội dung cụ thể như sau:

I. Nội dung buổi sinh hoạt dưới cờ

1. Chào cờ

2. Đọc thư của Chủ tịch nước (có văn bản kèm theo)

3. Chiếu phim “Trường học an toàn trước thiên tai” (phim được đưa trên cồng 
thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: http://www.moet.gov.vn)

4. Tổ chức hoạt cảnh diễn tập/biểu diễn văn nghệ hưởng ứng Ngày phòng, chống 
thiên tai

Hoạt cảnh, diễn tập và văn nghệ hưởng ứng Ngày phòng, chống thiên tai: nhà 
trường cho học sinh chuẩn bị một số hoạt động, tiết mục văn nghệ (có thề có diễn tập 
nhỏ) đề nêu bật các thông điệp về phòng chống thiên tai, nhằm nâng cao nhận thức, kỹ 
năng chuẩn bị dự phòng ứng phó, chống chịu với tác động của thiên tai.

II. Tổ chức Lễ Mít tinh hưỏng ứng ngày phòng, chống thiên tai

Các Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình, Ninh Thuận, Đồng Tháp ngoài việc thực 
hiện các nội dung trên, chủ trì phối hợp với tồ chức Unicef tồ chức 01 Lễ Mít tinh hưởng 
ứng Tuần lễ kỷ niệm 72 năm “Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai của Việt Nam - 
22/5/2018” tại 01 trường học (kinh phí do Unicef tài trợ). Thời gian: 01 buổi trong 
khoảng 14-18/5/2018.

III. Tổ chức vẽ tranh và ỉàm phim ngắn hưởng ứng ngày phòng, chống thiên 
tai Việt Nam 22/5 và Quốc tế 13/10

Tồ chức Unicef sẽ phối họp với một sọ sở giáo dục và đào tạo tồ chức hoạt động 
vẽ tranh với chủ đề “Mong ước của em về cuộc sống an toàn trước thiên tai” với cấp Tiểu 
học và làm phim ngắn với chủ đề “Trường học an toàn trước thiên tai” với cấp Trung học 
cơ sở, Trung học phổ thông (thời gian từ 22/5/2018 đến 13/10/2018)

http://www.moet.gov.vn
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DANH SÁCH

CÁC TRƯỜNG PHỐ THÔNG TRựC THUỘC Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Nhận công văn sốẨ&tyBGDĐT-GDCTHSSV ngày ơdthảng 5 năm 2018

của Bộ Giáo dục và Đào tạo

STT Tên trường

1 Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc

2 Trường Hữu nghị T80

3 Trường Dự bị Đại học sầm Son

4 Trường Dự bị Đại học Việt Trì

5 Trường Dự bị Đại học Nha Trang

6 Trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh


