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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thủ Dầu Một, ngày 12 tháng 01 năm 2017

đón Tết Đinh Dậu và Lễ hội Rằm Tháng Giêng
năm 2017

Kính gửi:
- Hiệu trưởng trường Mầm non, Mẫu giáo;
- Hiệu trưởng trường Tiểu học;
- Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở.
Căn cứ vào Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2017 của
UBND thành phố Thủ Dầu Một. Kế hoạch Tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn
thành phố đón Tết Đinh Dậu và Lễ hội Rằm Tháng Giêng năm 2017.
Nhằm bảo đảm vẻ mỹ quan đô thị trong thời gian diễn ra Tết Nguyên Đán
Đinh Dậu và Lễ hội Rằm Tháng Giêng năm 2017.
Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường thực hiện tốt
những việc cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích
Đảm bảo vệ sinh môi trường và tạo vẻ mỹ quan đô thị sạch đẹp, văn minh
chào mừng Tết Nguyên đán Đinh Dậu và Lễ hội Rằm Tháng Giêng năm 2017.
Duy trì công tác giữ gìn vệ sinh môi trường , huy động cán bộ, công chức,
viên chức, nhân viên và học sinh toàn ngành cùng tham gia bảo vệ môi trường,
thực hiện nếp sống văn hóa – văn minh đô thị trên địa bàn thành phố .
2. Yêu cầu
Tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và
học sinh nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với việc giữ gìn vệ sinh môi trường
xung quanh.
Các trường học tập trung ra quân tổng vệ sinh môi trường phải an toàn,
hiệu quả, thiết thực, tạo dư luận tốt trong nhân dân. Tránh phô trương hình thức,
làm qua loa, chiếu lệ, chạy theo số lượng không chú trọng đến chất lượng.
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II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng
Tuyên truyền, phổ biến, vận động cán bộ, công chức, viên chức, nhân
viên và học sinh về phát động dọn vệ sinh môi trường bằng các hình thức như:
Sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, bài viết trên báo, cổng thông tin điện tử v.v…
Các trường học xây dựng và triển khai kế hoạch dọn vệ sinh và tham gia
ra quân tổng vệ sinh đường phố, trường học v.v…
2. Tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường đồng loạt trên toàn địa
bàn thành phố
a) Thời gian: Ngày 22/01/2017 (nhằm ngày 25/12 Âm lịch)
b) Nội dung thực hiện
Trước ngày 22/01/2017 (nhằm ngày 25/12 Âm lịch) Hiệu trưởng các
trường học tổ chức phát động kế hoạch ra quân. Mỗi trường học lựa chọn khu
vực trọng điểm, các vấn đề về môi trường cần giải quyết, các hoạt động có ý
nghĩa nhằm tuyên truyền và huy động sự tham gia cùa toàn thể cán bộ, công
chức, viên chức, nhân viên và học sinh.
Các trường học có kế hoạch ra quân tổng vệ sinh trong khuôn viên
trường, trước và xung quanh trường; đảm bảo phòng cháy chữa cháy, có kế
hoạch phân công trực bảo vệ tài sản, duy trì vệ sinh trường lớp trước, trong và
sau thời gian diễn ra sự kiện, Tết, Lễ hội.
III. TỔNG KẾT BÁO CÁO
Căn cứ kế hoạch này, Hiệu trưởng các trường học Mầm non, Mẫu giáo,
Tiểu học và Trung học cơ sở có kế hoạch triển khai thực hiện và gửi báo cáo về
Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 23/01/2017 (Thầy Lê Kỳ Sơn) để tổng
hợp báo cáo về UBND thành phố Thủ Dầu Một
Nhận được công văn này đề nghị Hiệu trưởng các trường nghiêm túc thực
hiện./.
Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VT, XDCB.
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