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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v chấn chỉnh một số nội dung
trong hè năm 2018

Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc
Thực hiện Công văn số 1595/UBND-VX ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an
toàn trường học;
Thực hiện Công văn số 814/SGDĐT-CTTTPC ngày 09 tháng 5 năm 2018
của Sở GDĐT tỉnh Bình Dương về việc tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm
2018;
Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-PGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2018 của
Phòng GDĐT Phú Giáo về tăng cường mỹ quan, vệ sinh môi trường ở các đơn vị
trường học,
Phòng GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm
túc một số nội dung sau:
1. Về việc sinh hoạt hè
- Các trường chỉ đạo thực hiện công tác sinh hoạt hè đảm bảo thời gian, nội
dung đúng quy định theo Công văn số 178 /PGDĐT-NGLL ngày 16/5/2018 về tổ
chức các hoạt động hè cho học sinh năm 2018.
- Đảm bảo an toàn cho học sinh khi tham gia các hoạt động hè tại trường.
Đồng thời, thông báo thời gian sinh hoạt hè cụ thể cho PHHS để quản lý con em
trong thời gian nghỉ hè. Đặc biệt chú ý đến việc một số em học sinh lợi dụng việc
sinh hoạt hè để đi chơi game, đi tắm suối …
2. Về việc trực hè
Bố trí CB.GV.NV trực trong thời gian nghỉ hè, ghi chép cụ thể vào sổ trực
theo đúng quy định. Xử lý kịp thời các sự việc đột xuất, bất thường trong hè.
3. Về công tác vệ sinh, cảnh quan môi trường
Các nhà trường đảm bảo khuôn viên sân trường, hành lang các lớp học phải
luôn sạch, đẹp, bảo quản tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị... Đặc biệt chú ý sửa chữa
kịp thời các thiết bị vệ sinh hư hỏng, vệ sinh sạch sẽ các khu nhà vệ sinh trong hè
và trong năm học mới 2018-2019 đảm bảo sạch sẽ để phục vụ tốt cho nhu cầu vệ
sinh của học sinh, không để tình trạng thiếu nước, hết nước, hư hỏng…(trong hè và

trong năm học mới Đoàn kiểm tra của UBND huyện sẽ kiểm tra đột xuất về nội
dung này).
Lưu ý: các đơn vị TH Vĩnh Hòa A, TH Phước Hòa A, TH An Linh khẩn
trương thực hiện công tác vệ sinh, thiết kế khuôn viên trước cổng trường đảm bảo
sạch, đẹp, đảm bảo mỹ quan trước cổng trường và phục vụ tốt cho việc đưa rước
các em học sinh của phụ huynh. Yêu cầu thực hiện trong hè năm 2018.
Phòng GDĐT Phú Giáo yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện
nghiêm túc nội dung Công văn này./.
Nơi nhận:
- Các đơn vị trường học trực thuộc;
- Lãnh đạo PGDĐT;
- Lưu: VT, NGLL.
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