1

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THCS – THPT THẠNH AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 147/KH-THCSTHPTTA

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 6 năm 2022

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Tham gia Hội thi Vẽ tranh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2022
chủ đê “Bảo vệ môi trường trong Khu dự trữ sinh quyên”
Căn cứ Kế hoạch số 2524/UBND ngày 18 tháng 5 năm 2022 của ủy ban
nhân dân huyện cần Giờ về tố chức hoạt động giáo dục, truyền thông bảo vệ môi
trường năm 2022;
Căn cứ kế hoạch số 1313/KHPH-BQL-GDĐT-TNMT ngày 30 tháng 5 năm
2022 về tổ chức hội thi vẽ tranh hưởng ứng ngày Môi trường thế giới năm 2022
chủ đề “ Bảo vệ môi trường trong khuu dự trữ sinh quyển”;
Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị.
Nhằm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của người
dân đặc biệt là các em học sinh công tác bảo vệ môi trường và hưởng ứng Ngày
Môi trường Thế giới (ngày 05 tháng 6 năm 2022). Trường THCS – THPT Thạnh
An xây dựng Kế hoạch Tham gia Hội thi Vẽ tranh hưởng ứng Ngày Môi trường
thế giới năm 2022 chủ đề “Bảo vệ môi trường trong Khu dự trữ sinh quyển” cụ
thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1. Mục đích
Tuyên truyền cho các em học sinh về mục đích, ý nghĩa, thông điệp của
ngày môi trường thế giới năm 2022.
Tuyên truyền cho các em học sinh về mục đích, ý nghĩa của hành động bảo
vệ môi trường, xây dựng lối sống xanh thân thiện với môi trường, sử dụng hợp lý
các nguồn tài nguyên thiên nhiên Rừng ngập mặn trước bối cảnh biến đổi khí hậu
ngày càng diễn biến phức tạp như hiện nay.
Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em học sinh sau những giờ học ở
trường; tạo cơ hội cho các em thế hiện năng khiếu, tính sáng tạo và rèn luyện kỹ
năng làm việc nhóm, cùng chung tay bảo vệ môi trường sống nói chung và Khu
dự trữ sinh quyển Rừng ngập mặn nói riêng tại địa phương.
2. Yêu cầu
Hội thi mang tính thiết thực, gắn với chủ đề của Ngày Môi trường Thế giới
năm 2022; các thành viên dự thi tham gia trên tinh thần tự nguyện, tuân thủ theo
quy chế, thể lệ Hội thi và các quy định về phòng chống dịch Covid-19.
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II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIÊM THỰC HIỆN
1. Số lượng: 06 em học sinh trong CLB Em yêu thiên nhiên
STT
1
2
3
4
5
6

Họ tên học sinh
Lớp
Ghi chú
Đặng Nguyễn Tường Vy
8.1
Mai Ngọc Phương Trang
8.1
Vẽ tranh
Bùi Ngọc Yến Thanh
6.2
Lê Thành Tài
6.2
Nguyễn Tấn Hưng
6.2
Trò chơi vận động
Đặng Chí Khang
6.2
GV dắt đi: Cô Trần Thị Cẩm Nhung – Sđt: 0382554832

2. Thời gian: 8 giờ 00 phút ngày 16 tháng 6 năm 2022 (thứ năm).
3. Địa điểm: Hội trường Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện cần Giờ
Địa chỉ: 1541 đường Rừng Sác, xã An Thói Đông, huyện cần Giờ, thành
phố Hồ Chí Minh.
4. Chương trình ngày hội:
- Đón tiếp đại biểu, các đội thi;
- Tổ chức chiếu phim ngắn về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu,
bảo vệ khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn cần Giờ, Truyền thông tuyên truyền
về ý nghĩa Ngày Môi trường thế giới năm 2022 Chủ đề: “Chỉ một Trái đất”;
- Thi vẽ tranh- tham quan rừng ngập mặn- chơi trò chơi vận động “Một
ngày làm đặc công rừng sác”;
- Trao giải thưởng;
- Bế mạc.
III. KINH PHÍ THAM GIA
Tiền đò đi – về :

30.000 đồng x 06 HS = 180.000 đồng

- Tiền đa ôm đi – về

30.000 đồng x 06 HS = 180.000 đồng

- Tiền xe bus đi – về

7.000 đồng x 06 HS = 42.000 đồng

- Tiền ăn trưa – nước uống

40.000 đồng x 06 HS = 240.000 đồng

Tổng: 642.000 đồng
(Bằng chữ: Sáu trăm bốn mươi hai ngàn đồng chẵn)
Đề nghị Ban Đại diện CM PHHH hỗ trợ phần kinh phí trên
Trên đây là Kế hoạch tham gia Hội thi Vẽ tranh hưởng ứng Ngày Môi
trường thế giới năm 2022 chủ đề “Bảo vệ môi trường trong Khu dự trữ sinh
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quyển” của trường THCS – THPT Thạnh An. Mong Ban Lãnh đạo nhà trường
và Ban Đại diện Cha mẹ Phụ huynh học sinh tạo điều kiện thuận lợi để các
em hoàn thành tốt cuộc thi./.
Nơi nhận:
- Ban Lãnh đạo;
- Ban ĐD CMPHHS;
- GV dắt đi;
- PHHS;
- GVCN;
- TLTN;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Bảo Ngọc
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CHƯƠNG TRÌNH
Tổ chức Hội thi Vẽ tranh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2022,
chủ đề “Bảo vệ môi trường trong Khu dự trữ sinh quyển”
(Kèm theo Kế hoạch số /KH-THCSTHPTTA ngày 14 tháng 6 năm 2022)
Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 6 năm 2022.
Địa điểm: Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện càn Giờ.
Thời gian

Chương trình Hội nghị

Đơn vi thưc hiên
••0

07 giờ 30 phút đến
08giờ 00 phút

Phòng Tài nguyên và Môi trường;
Đón tiếp đại biểu, các đội dự
Ban Quản lý rừng phòng hộ, Phòng
thi
Giáo dục và Đào tạo

08 giờ 00 phút đến
08 giờ 10 phút

Tổ chức chiếu phim ngắn về
bảo vệ môi trường, ứng phó
biến đổi khí hậu, bảo vệ khu
dự trữ sinh quyến rừng ngập
mặn Cần Giờ

Ban Quản lý rừng phòng hộ

08 giờ 10 phút đến
08 giờ 20 phút

Tuyên bố lý do và giới thiệu
đại biểu tham dự.

MC- Ban Quản lý rừng phòng hộ

8 giờ 20 phút đến 8
giờ 30 phút

Phát biểu của lãnh đạo
Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi
Phòng Tài nguyên và Môi
trường
trường về tổ chức Hội thi vẽ
tranh

Truyền thông tuyên truyền về
8 giờ 30 phút đến 9 ý nghĩa Ngày Môi trường thế
giới năm 2022 Chủ đề: “Chỉ
giờ 00 phút
một Trái đất”
9 giờ 00 phút đến 10
giờ 00 phút

Thi vẽ tranh

Ban Quản lý rừng phòng hộ

25 đội dự thi
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9 giờ 00 phút đến 10 Chơi trò chơi vận động “Một
giờ 00 phút
ngày làm đặc công rừng sác”

10 giờ 00 phút đến
10 giờ 30 phút

Chấm điểm

Thành viên của 25 đội dự thi.
Ban Quản lý rừng phòng hộ

Ban Giám khảo
MC Ban Quản lý rừng

10 giờ 30 phút đến
11 giờ 00 phút

Trao giải thưởng;

11 giờ 00 phút

Bế mạc chương trình

Phòng Tài nguyên và Môi trường ;
Ban Quản lý rừng phòng hộ, Phòng
Giáo dục và Đào tạo
Ban Quản lý rừng
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