
   

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

    Số:                         

V/v tuyên truyền Ngày công tác 

xã hội Việt Nam 25/3/2023.  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày    tháng 3 năm 2023 

        

 

Kính gửi:  Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.  

 

Căn cứ Công văn số 1011/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 14/3/2023 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm “Ngày công tác xã 

hội Việt Nam” năm 2023; Công văn số 2605/UBND-VP ngày 13/3/2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về tổ chức hoạt động kỷ niệm “Ngày công tác xã hội 

Việt Nam lần thứ 7 năm 2023”.   

Nhằm hưởng ứng tổ chức tuyên truyền ngày Công tác xã hội Việt Nam 25/3 

năm 2023, theo Quyết định 1791/QĐ-TTg ngày 15/9/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ về lấy ngày 25/3 hàng năm là “Ngày Công tác xã hội Việt Nam”.  

Sở GDĐT, yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện các nội dung sau: Tổ 

chức tuyên truyền ngày Công tác xã hội Việt Nam 25/3, với chủ đề năm 2023 “Công 

tác xã hội Việt Nam - chuyên nghiệp, sáng tạo và phát triển” cho giáo viên, nhân viên, 

học sinh, sinh viên và đội ngũ cộng tác viên công tác xã hội trong nhà trường, bảo 

đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của đơn vị; lòng 

ghép các hoạt động trong nhà trường nhằm tôn vinh giá trị cao quý, ý nghĩa nhân văn 

của nghề công tác xã hội; ghi nhận vai trò và đóng góp của người làm công tác xã hội 

trong việc tham gia giải quyết các vấn đề của nhà trường. 

Nhận được Công văn này, Sở GDĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực 

thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện.  

Trân trọng./.       

Nơi nhận:    
- Như kính gửi (t/h);  

- UBND tỉnh (b/c); 

- Đ/c Giám đốc Sở GDĐT (b/c);  

- Sở LĐ,TB-XH (p/h);  

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, GDTrH-TX, 

          KT. GIÁM ĐỐC 

          PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

          Nguyễn Văn Ba  
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