
 

     UBND TỈNH TRÀ VINH             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
    

      Số:          /SGDĐT-VP                      Trà Vinh, ngày       tháng 02 năm 2020 

V/v tăng cường công tác vệ sinh môi 

    trường trong các cơ sở giáo dục 
 

       Kính gửi:   

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố; 

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 28/12/2016 của Tỉnh ủy Trà Vinh và Kế 

hoạch số 01/KH-UBND ngày 11/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc 

tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường tại các đô thị, khu 

dân cư, trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Sở 

Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai các nội dung sau: 

1. Tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm người đứng đầu trong việc triển khai, 

thực hiện các quy định về vệ sinh môi trường tại cơ quan, đơn vị, trường học.  

2. Các trường triển khai đến công chức, viên chức, người lao động và học sinh 

thường xuyên nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường trong các trường học, nơi 

công cộng và tại gia đình. 

3. Tổ chức các đợt cao điểm tổng vệ sinh trường, lớp vào các ngày cuối tuần và 

ngày lễ trong năm, nhằm thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn tỉnh Trà Vinh góp phần 

làm sạch đẹp cảnh quan môi trường đô thị. 

4. Các trường học quan tâm hướng dẫn học sinh lao động, vệ sinh trường, lớp, 

trang trí phòng học, trồng và chăm sóc hoa kiểng, giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh cá 

nhân và nơi công cộng, … tạo cảnh quan môi trường “ xanh, sạch, đẹp.  

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gởi; 

- UBND tỉnh(b/c); 

- Sở TNMT(biết); 

- Lưu VT.  

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

    GIÁM ĐỐC 

 

             (Đã ký) 

 

              Ngyễn Thành Nguyện 

 
         

  

               Nguyễn Thanh Tuấn 
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