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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
UBND TỈNH GIA LAI
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:2159/SGDĐT-VP

Gia Lai, ngày 11 tháng 11 năm 2020

V/v triển khai Kế hoạch quốc gia
thích ứng với biến đổi khí hậu giai
đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm
2050 trên địa bàn tỉnh

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Các Trung tâm GDNN-GDTX.
Thực hiện Kế hoạch số 2212/KH-UBND ngày 29/10/2020 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1055/QĐ-TTg
ngày 20/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch quốc gia
thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên
địa bàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện một
số nội dung sau:
1. Triển khai, tổ chức lồng ghép kiến thức, kỹ năng về phòng chống thiên
tai và thích ứng với biến đổi khí hậu trong các môn học cho các bậc học, cấp học
trên địa bàn tỉnh.
2. Xây dựng kế hoạch đào tạo và cử cán bộ quản lý, giáo viên tham gia
các khóa đào tạo, tập huấn, học tập chuyên đề về công tác ứng phó với biến đổi
khí hậu và phòng chống thiên tai.
Định kỳ báo cáo tình hình triển khai thực hiện về Sở Giáo dục và Đào tạo
trước ngày 15 tháng 12 hàng năm để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng CMNV Sở;
- Website Sở;
- Lưu: VT, VP.
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