UBND TỈNH AN GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

_________________________

__________________________________________________________________________

Số: 1206 /SGDĐT-KHTC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
An Giang, ngày 07 tháng 5 năm 2020

V/v báo cáo thực trạng nhà vệ sinh trong
các cơ sở giáo dục giáo dục

Kính gửi:
- Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
Căn cứ Văn bản số 1485/BGDĐT-CSVC ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc báo cáo thực trạng về nhà vệ sinh trong các
cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông;
Thực hiện theo Công văn số 2070/VPUBND-KGVX ngày 05/05/2020 của
Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về việc V/v báo cáo thực trạng nhà vệ
sinh trong các cơ sở giáo dục,
Nhằm có số liệu đồng bộ, đầy đủ, chính xác báo cáo UBND tỉnh và Bộ GDĐT,
Sở GDĐT yêu cầu Phòng GDĐT và các đơn vị trực thuộc tiến hành rà soát thông tin
về thực trạng nhà vệ sinh, hoàn thiện báo cáo cụ thể như sau:
1. Nội dung báo cáo: Các Phòng GDĐT huyện, thị, thành phố: Báo cáo số
liệu theo nội dung Phụ lục 1; Các đơn vị trực thuộc Sở báo cáo số liệu theo nội
dung Phụ lục 2 đính kèm Công văn.
 Ghi chú:
- Biểu báo cáo chỉ điền số, không gõ ký tự hoặc giải thích trong các ô yêu cầu
báo cáo;
- Do số lượng các đơn vị báo cáo khá nhiều, để thuận lợi trong quá trình
tổng hợp, trước khi gửi về Sở GDĐT các đơn vị cần đặt tên theo quy định sau:
Tên đơn vị.thuctrangNVS2020.XLS
VD: Trường THPT Long Xuyên  THPT Long Xuyen.thuctrangNVS2020.xls
Phòng GDĐT An Phú  PGD AP.thuctrangNVS2020.xls
2. Hình thức và thời gian báo cáo:
- Các đơn vị hoàn thiện nội dung báo cáo theo các phụ lục, gửi về Sở GDĐT file
mềm và file ký số (hoặc scan) qua địa chỉ email: thanhtc@angiang.edu.vn;
- Thời gian báo cáo: Trước ngày 17/5/2020.
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Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện tốt nội dung công văn này. Trong quá
trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc liên hệ Sở GDĐT (Phòng kế hoạch – Tài
chính, điện thoại: 02963.854451- Đ/c Thanh) để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KH-TC.
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