UBND TP THỦ DẦU MỘT
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 78 /PGDĐT
V/v hưởng ứng lễ phát động ra quân lập
lại trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, tháo
dỡ quảng cáo sai quy định trên địa bàn
thành phố Thủ Dầu Một năm 2018

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thủ Dầu Một, ngày 25 tháng 01 năm 2018

Kính gửi:
KHẨN

- Hiệu trưởng trường Mầm non, Mẫu giáo;
- Hiệu trưởng trường Tiểu học;
- Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở;
- Hiệu trưởng, Chủ cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Căn cứ vào kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2018 của UBND
Thành phố Thủ Dầu Một về Lễ phát động ra quân lập lại trật tự đô thị, vệ sinh môi
trường, tháo dỡ quảng cáo, rao vặt, xử lý vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường
trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một năm 2018;
Căn cứ công văn số 58/PGDĐT-PT ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Phòng
Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Dầu Một về việc hưởng ứng lễ phát động ra quân
lập lại trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, tháo dỡ quảng cáo sai quy định trên địa bàn
thành phố Thủ Dầu Một năm 2018,
Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Dầu Một phát động các trường học
ra quân tham gia hưởng ứng Lễ phát động với nội dung cụ thể như sau:
- Tổng vệ sinh xung quanh trường, xóa bỏ các điểm rác ô nhiễm quanh khu vực
trường, tháo dỡ quảng cáo rạo vặt sai quy định … Dọn dẹp vệ sinh trong khuôn viên
trường học, phòng học, phòng chức năng, bếp ăn tập thể, nhà vệ sinh, căn tin trường
học …
- Thời gian: Đúng 7 giờ ngày 27/01/2018.
- Địa điểm: Tại đơn vị
- Thành phần tham gia: Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.
Hiệu trưởng trường học, chủ cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm công văn này./.
Nơi nhận:
- UBND TP TDM;
- Như trên;
- Lưu: VT.
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