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Số:          /SGDĐT-CTTT 
V/v triển khai công tác tuyên truyền quản lý 

và bảo vệ rừng, quản lý lâm sản và bảo vệ 

động, thực vật hoang dã đối với học sinh 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Nội, ngày      tháng 9 năm 2022 

 
 

Kính gửi:  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã: Ba 

Đình, Tây hồ, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Long 

Biên, Gia Lâm, Sóc Sơn, Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên; 

- Các trường THPT: Đa Phúc, Kim Anh, Minh Phú, Sóc Sơn, 

Trung Giã, Xuân Giang, Lạc Long Quân, Lam Hồng, Mạc 

Đĩnh Chi, Minh Trí (Sóc Sơn); Nguyễn Trãi, Thường Tín, 

Vân Tảo, Lý Tử Tấn, Tô Hiệu (Thường Tín); Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, Đồng Quan, Phú Xuyên A, Phú Xuyên B, Tân Dân. 

 

Ngày 31/8/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nhận được Công văn số 

486/KL-TTPC của Chi cục Kiểm lâm Hà Nội về việc Đề nghị phối hợp trong 

công tác tuyên truyền về quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản và bảo vệ động, 

thực vật hoang dã đối với học sinh Tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn 11 

quận, huyện. 

 Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Chi cục Kiểm lâm Hà Nội tổ chức 

cấp phát tài liệu vở, sổ tay và tờ rơi phục vụ công tác tuyên truyền quản lý bảo 

vệ rừng, quản lý lâm sản và bảo vệ động, thực vật hoang dã cho các học sinh các 

trường (Tài liệu vở, sổ tay và tờ rơi sẽ được ban tổ chức chuyển tới các trường). 

 Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ 

đạo các trường trên địa bàn; Hiệu trưởng các trường THPT (danh sách đính 

kèm) phối hợp thực hiện việc giao nhận tài liệu vở, sổ tay, tờ rơi tuyên truyền. 

Quản lý, sử dụng đúng mục đích tài liệu vở, sổ tay, và tờ rơi trong công tác 

tuyên truyền về quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản và bảo vệ động, thực vật 

hoang dã. Triển khai tổ chức tuyên truyền về công tác quản lý bảo vệ rừng, quản 

lý lâm sản và bảo vệ động, thực vật hoang dã cho học sinh tại các trường trên cơ 

sở lồng ghép các buổi sinh hoạt chuyên đề, ngoại khóa..... dựa trên nội dung tài 

liệu vở, sổ tay và tờ rơi đã được cấp phát. 

Thông tin liên hệ: 

 - Chi cục Kiểm lâm Hà Nội: Đ/c Bùi Công Khương, Trưởng phòng Thanh 

tra pháp chế, điện thoại: 0913307194; Đ/c Phạm Văn Mậu, Trưởng phòng Quản 

lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên, điện thoại: 0986713333. 

 - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội: Đ/c Kiều Cao Trinh - Phó Trưởng 

phòng Chính trị, tư tưởng - Khoa học công nghệ, điện thoại: 0912123898; Đ/c 



Phạm Sỹ Huy - Chuyên viên Phòng Chính trị, tư tưởng - Khoa học công nghệ, 

điện thoại: 0983660095; Email: cttt@hanoiedu.vn 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chi cục Kiểm lâm HN; 

- Đ/c Giám đốc Sở; 

- Đ/c PGĐ Trần Lưu Hoa; 

- Phòng GDTH, GDTrH; 

- Lưu: VT, CTTT-KHCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Lưu Hoa 
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