
UBND TỈNH ĐĂK NÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số:              /SGDĐT-VP Đắk Nông, ngày       tháng 4 năm 2022 
  

V/V hưởng ứng Ngày hội Sống 

xanh “Đổi rác lấy quà” 
 

 

Kính gửi:  

 - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 

 - Các đơn vị trực thuộc Sở, 

 

Thực hiện Công văn số 2009/UBND-KGVX ngày 21/4/2022 của UBND 

tỉnh Đắk Nông về việc hưởng ứng Ngày hội Sống xanh “Đổi rác lấy quà”, Sở 

Giáo dục và Đào tạo triển khai đến các đơn vị nội dung sau: 

Ban Quản lý Công viên địa chất Đắk Nông đăng ký với Mạng lưới Công 

viên địa chất toàn cầu và Mạng lưới Châu Á - Thái Bình Dương việc Công viên 

địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông tổ chức Ngày hội sống xanh “Đổi rác lấy 

quà” năm 2022 trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa; Ban Quản lý Công viên địa 

chất Đắk Nông sẽ ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị về các nội dung cụ 

thể của Chương trình (mục đích, yêu cầu, thời gian, địa điểm, các hoạt động 

chính…). 

Các đơn vị phối hợp với Ban Quản lý Công viên địa chất Đắk Nông tổ 

chức tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của đơn vị mình; khi có thông tin, 

Văn phòng Sở sẽ chuyển về cho các đơn vị qua hệ thống email @moet.edu.vn 

để căn cứ thực hiện. Đồng thời các đơn vị trên địa bàn thành phố vận động lực 

lượng tham gia Ngày hội sống xanh “Đổi rác lấy quà” vào ngày 24/4/2022 tại 

Khuôn viên Trung tâm Hội nghị tỉnh. 

Nhận được Công văn này, các đơn vị tổ chức, nghiên cứu triển khai./. 

 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Sĩ Thành 
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