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UBND TỈNH LONG AN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:           /SGDĐT-GDTrH
V/v tham gia hỗ trợ hoạt động 
Fanpage Học sinh – Sinh viên 

Long An

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Long An,  ngày        tháng  4  năm 2020

                                     
                Kính gửi:

- Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệu trưởng các trường phổ thông trực thuộc Sở;
- Giám đốc Trung tâm GDTX&KTTH.

 Theo Công văn số 1231-CV/TĐTN-TTNTH ngày 21/4/2020 của Tỉnh đoàn 
Long An về việc hỗ trợ hoạt động Fanpage Học sinh – Sinh viên Long An, Sở 
Giáo dục và Đào tạo thông báo đến thủ trưởng các đơn vị, trường học nội dung cụ 
thể như sau:  

1. Thủ trưởng các đơn vị, trường học tuyên truyền vận động cán bộ, công 
chức, viên chức, giáo viên là cán bộ Đoàn, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, học 
sinh theo dõi Fanpage Học sinh-Sinh viên Long An (gọi tắt Fanpage HSSVLA): 
https://www.facebook.com/HSSVLA. Chỉ đạo cán bộ, giáo viên là cán bộ Đoàn, 
giáo viên làm Tổng phụ trách Đội tham gia nhóm Đoàn-Đội trường học: 
https://www.facebook.com/groups/1870194066438516; chia sẻ và cung cấp thông 
tin, bài viết, hình ảnh các hoạt động tiêu biểu, nổi bật tại cơ sở.

2. Mỗi trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, Trung tâm 
GDTX&KTTH cử cán bộ theo dõi Fanpage HSSVLA và tham gia nhóm Đoàn-Đội 
trường học để nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của học sinh và hoạt động 
Đoàn-Đội trong nhà trường. 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học triển khai 
thực hiện những nội dung nêu trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban TTNTH-Tỉnh đoàn;
- GĐ, các PGĐ Sở; 
- Lưu: VT, GDTrH.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Thị Song An
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