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PHÒNG GDĐT TP. THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THCS PHÚ MỸ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Phú Mỹ, ngày 14  tháng 09  năm 2018 

 

KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG  

v/v Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018  

trên địa bàn Thành phố Thủ Dầu Một 

 

Căn cứ công văn số 1248/PGDĐT ngày 13/09/2019 về việc hưởng ứng 

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 trên địa bàn Thành phố Thủ 

Dầu Một của Phòng GDĐT Thành phố Thủ Dầu Một. 

Trường THCS Phú Mỹ xây dựng kế họach lao động hưởng ứng Chiến 

dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 trên địa bàn Thành phố Thủ Dầu Một 

như sau:  

 

1. Thời gian: Lúc 07 giờ 00 ngày 15/09/2018 (Thứ bảy)  

2. Thành phần tham gia: Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên không có giờ dạy 

buổi sáng và học sinh lớp 7A3.  

3. Nội dung:  

- Tổng vệ sinh khuôn viên sân trường, phòng học, phòng chức năng, xóa bỏ các 

điểm rác ô nhiễm quanh khu vực trường học, xóa bỏ quảng cáo in trên tường 

của khu vực trường học. 

- Nạo vét cống rãnh, phát quang bụi rậm, xử lý các dụng cụ chứa nước diệt lăng 

quăng phòng bệnh sốt xuất huyết. 

- Trồng và chăm sóc cây xanh. 

- Kiểm tra ATVSTP, căn tin trường học, tủ thuốc học đường. 

4. Dụng cụ: Chổi – Dao (Rựa) – Cuốc. (Mỗi CB-GV-NV phải có ít nhất 01 dụng 

cụ) 
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       Trên đây là kế họach lao động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn 

năm 2018 trên địa bàn Thành phố Thủ Dầu Một. Đề nghị các bộ phận và cá nhân có 

liên quan căn cứ kế hoạch thực hiện./. 

                HIỆU TRƯỞNG 

      Nơi nhận:           (Đã ký)  

- Lưu VT.                                                     

            Diệp Thị Ngọc Dung 

 

 

 

 


