UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 3223 /SGDĐT-CTTT
V/v tuyên truyền, phổ biến các bài tập
thể dục dành cho học sinh tập luyện
nâng cao sức khỏe, tăng cường thể lực
phòng, chống dịch COVID-19

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày29 tháng 9 năm 2020

Kính gửi:
- Phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện;
- Hiệu trưởng các trường THPT và trường trực thuộc.
Thực hiện Công văn số 3323/ BGDĐT-GDTC ngày 28/8/2020 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tuyên truyền các bài tập thể dục dành cho
học sinh tập luyện nâng cao sức khoẻ phòng, chống dịch COVID-19.
Sở GDĐT đề nghị các đơn vị triển khai tuyên truyền, phổ biến tài liệu và
giảng dạy tổ chức cho học sinh tập luyện nhằm nâng cao sức khỏe, tăng
cường thể lực phòng, chống dịch COVID-19, cụ thể như sau:
1. Tải các tài liệu hướng dẫn gồm 05 bài tập thể dục (video) theo các địa
chỉ sau và gửi đến học sinh:
- Đường link tải tài liệu: https://bit.ly/2ExIroY.
- Fanpage: https://www.facebook.com/Vugiaoducthechatbgd.
2. Tổ chức giảng dạy bài thể dục cho học sinh theo đúng độ tuổi (tiểu học,
THCS và THPT) tương ứng với các bài trong tài liệu; ngoài thời gian tập trên
lớp (tại các giờ thể dục chính khóa), khuyến khích học sinh tập luyện thêm ở nhà
nhằm tăng cường thể lực, nâng cao sức khỏe trong công tác phòng chống dịch
bệnh COVID-19.
Sở đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.
Thông tin cần trao đổi: Đ/c Nguyễn Thượng Lâm - Chuyên viên Phòng
Chính trị, tư tưởng; ĐT: 0914899725./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Giám đốc Sở;
- Đ/c PGĐ Phạm Xuân Tiến;
- Lưu: VT, CTTT.
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