
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:          /SGDĐT-CTTT-KHCN 
V/v sử dụng Tờ rơi truyền thông về 

công tác xã hội, tư vấn tâm lý học 
đường cho các cơ sở giáo dục 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày       tháng 3 năm 2023 

 
Kính gửi:  

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã; 

- Hiệu trưởng các trường trực thuộc Sở; 
- Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX quận, huyện, thị xã. 

 

Thực hiện Công văn số 557/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 16/02/2023 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sử dụng Tờ rơi truyền thông về công tác xã hội, 

tư vấn tâm lý học đường cho các cơ sở giáo dục; 

Căn cứ Công văn số 660/SLĐTBXH-BTXH ngày 01/3/2023 của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm “Ngày Công 

tác xã hội Việt Nam lần thứ 7 năm 2023”; 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị tuyên truyền về công tác xã 

hội và tư vấn tâm lý trong trường học theo tài liệu (Bản PDF đính kèm) và tổ 

chức hoạt động kỷ niệm “Ngày Công tác xã hội Việt Nam lần thứ 7 năm 2023” 

với chủ đề “Công tác xã hội Việt Nam - Chuyên nghiệp, sáng tạo và phát triển” 

nhằm nâng cao nhận thức về công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong trường học 

cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh. Các hoạt động kỷ 

niệm “Ngày Công tác xã hội Việt Nam” và tuyên truyền công tác xã hội và tư 

vấn tâm lý trong trường học được tổ chức đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, trang 

trọng, thiết thực. 

Đối với các trường: Tiểu học Đan Phượng, huyện Đan Phượng; Tiểu học 

Ái Mộ B, quận Long Biên; Trung học cơ sở Phú Phương, huyện Ba Vì; Trung 

học cơ sở Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm; Tiểu học, trung học cơ sở và trung học 

phổ thông Khương Hạ; Trung học phổ thông Phan Đình Phùng nhận bản cứng 

tuyên truyền về công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong trường học  tại Sở Giáo 

dục và Đào tạo, 81 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

- Thời gian: Thứ Hai ngày 06/3/2023. 

- Địa chỉ: Phòng Chính trị, tư tưởng - Khoa học công nghệ. 

(Đ/c Kiều Cao Trinh - Phó Trưởng phòng, điện thoại: 0912123898; đ/c Lê 

Thị Phương Lan - Chuyên viên, điện thoại: 0903202788) 
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Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị tổ chức triển khai, 

thực hiện./. 

   
Nơi nhận: 
- Như trên;  
- Đ/c Giám đốc Sở; 
- Đ/c PGĐ Trần Lưu Hoa;  
- Các phòng Sở: GDTH, GDTrH, 
GDTX-ĐH. 
- Lưu: VT, CTTT-KHCN. 
 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 
 

 
Trần Lưu Hoa 
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