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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:1745 /SGDĐT-CTrTT
V/v thực hiện Chương trình
“Hè Vui Khỏe 2020”

Quảng Bình, ngày 17 tháng 7 năm 2020

Kính gửi:
- Phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Các trường phổ thông trực thuộc;
- Trung tâm giáo dục - dạy nghề các huyện, thị xã, thành phố.

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, thay
đổi hành vi đối với trẻ em, học sinh; trang bị cho các em các kỹ năng tự nhận biết,
chủ động phòng, tránh và các kỹ năng bơi an toàn góp phần giảm thiểu tai nạn
đuối nước đối với trẻ em, học sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trung tâm
sản xuất các chương trình Giáo dục thực hiện Chương trình “Hè Vui Khỏe 2020”.
“Hè Vui Khoẻ 2020” là một Chiến dịch truyền thông đa phương tiện trên
nhiều nền tảng: báo chí, truyền hình, mạng xã hội... Trong đó, Chương trình truyền
hình Hè Vui Khoẻ (20 tập) được phát sóng trên Kênh TV7, Đài Truyền hình Việt Nam.
- Thời gian phát sóng: vào lúc 18h00 các ngày thứ Tư và thứ Bảy hàng tuần
và phát lại vào lúc 18h00 ngày thứ Năm và Chủ nhật hàng tuần từ ngày 27/6/2020
đến 02/9/2020.
- Chương trình trực tuyến tại Youtube VTV7 tại link:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmQ5jMTsmbyjMp42X5DoaqHlFvWgEAJr

- Thông tin chương trình được cập nhật thường xuyên trên báo chí, VTV7
Kids: https://www.facebook.com/vtv7kids/
Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các phòng giáo dục và đào tạo, các
trường phổ thông trực thuộc Sở và các trung tâm giáo dục-dạy nghề để các đơn vị
tuyên truyền đến các em học sinh theo dõi, học tập, trang bị thêm kĩ năng, kiến
thức về bơi an toàn và phòng chống đuối nước.
Nhận được Công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị kịp thời
tổ chức, triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng Sở;
- Lưu: VT, CTrTT.
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