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V/v rà soát và triển khai thực hiện  

các giải pháp xây dựng, củng cố điều kiện 

trường học xanh, sạch, đẹp 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Cư Jut, ngày 22 tháng 4 năm 2022 

 

 Kính gửi: 

   - Hiệu trưởng các trường MG, TH, THCS trong huyện; 

   - Hiệu trưởng trường TH&THCS Trúc Sơn. 

 

Thực hiện công văn số: 569/SGDĐT-GDTrHQLCL ngày 20/4/2022 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh Đăk Nông V/v rà soát và triển khai thực hiện các giải pháp xây 

dựng, củng cố điều kiện trường học xanh, sạch, đẹp. Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu 

cầu Hiệu trưởng các đơn vị trường học khẩn trương triển khai các giải pháp chỉ đạo 

quyết liệt để củng cố, khắc phục những hạn chế hiện có về điều kiện trường học xanh, 

sạch, đẹp ở tất cả các cấp học, cụ thể:  

1. Tất cả các đơn vị trường học nghiêm túc tổ chức rà soát đánh giá thực trạng về 

trường học xanh, sạch, đẹp (ở tất cả các khu vực, bộ phận, địa điểm trong trường học) 

trên quan điểm tích cực học hỏi, phát triển; tuyệt đối tránh tâm lý tự hài lòng với thực 

trạng hiện có của đơn vị. 

2. Khẩn trương triển khai thực hiện các giải pháp cụ thể và duy trì liên tục trong 

các học kỳ, năm học để củng cố hơn nữa yêu cầu về xanh, sạch, đẹp của nhà trường.  

3. Huy động sự tham gia của tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của 

nhà trường trong các hoạt động cải thiện điều kiện xanh, sạch, đẹp; Tuyên truyền, giáo 

dục đội ngũ cán bộ giáo viên và học sinh ý thức, thói quen giữ gìn vệ sinh, bảo vệ và 

tôn tạo điều kiện cảnh quan, môi trường.  

4. Xây dựng kế hoạch định kỳ lao động vệ sinh trường, lớp; cải tạo, chỉnh trang 

khuôn viên, vườn trường; trồng, chăm sóc cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ..., bảo dưỡng 

các công trình nước sạch và vệ sinh, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải,… trong và 

xung quanh trường học.  

5. Các hoạt động kiểm tra chung đầu học kỳ, năm học ở các cấp học, phòng 

GDĐT sẽ  đưa các nội dung, yêu cầu có liên quan đến việc giữ gìn, phát triển trường 

học xanh, sạch, đẹp vào nội dung kiểm tra, đánh giá để đảm bảo vấn đề trên được triển 

khai quyết liệt, hiệu quả ở tất cả các trường học. 

6.Yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị trường học rà soát các tiêu chí đánh giá thi đua 

của các tập thể, cá nhân, đơn vị trường học, các khối thi đua vào cuối kỳ, cuối năm. 



Trường hợp cần thiết phải bổ sung yêu cầu đánh giá về xây dựng trường học, lớp học và 

các công trình, bộ phận trong nhà trường xanh, sạch, đẹp vào điều kiện tiêu chí bắt buộc 

phải có để đánh giá xếp loại thi đua các cá nhân, tập thể, đơn vị trường học. 

Nhận được công văn này, phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm 

túc triển khai thực hiện. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở GD&ĐT (b/c); 

- TP, các PTP; 

- Lưu VT, CM. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Phạm Văn Hiệp 
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