UBND TỈNH AN GIANG
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Số: 1535 /SGDĐT-CTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

An Giang, ngày 15 tháng 6 năm 2020

V/v chấn chỉnh việc trồng, chăm sóc,
bảo quản cây xanh trong trường học

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị, TP;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của ngành, nhiều cơ sở giáo dục trong
tỉnh đã triển khai thực hiện khá tốt việc trồng, chăm sóc và bảo quản cây xanh, tạo ra môi
trường, cảnh quan thuận lợi để duy trì tốt các hoạt động dạy và học trong đơn vị. Tuy
nhiên, trong thời gian gần đây, tại một số đơn vị, việc chăm sóc, bảo quản các cây xanh đã
trồng thực hiện chưa đúng theo tinh thần hướng dẫn của Sở, gây ảnh hưởng đến môi
trường, cảnh quan chung. Trước tình hình đó, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng
các đơn vị thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:
1. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công văn số 456/CT.HSSV ngày 05-5-2015 của
Sở Giáo dục và Đào tạo về việc danh mục cây xanh cấm và hạn chế trồng trong trường
học; công văn số 1775/SGDĐT-CTTT ngày 08-10-2018 về việc chấn chỉnh việc xây dựng,
tạo cảnh quan trường học “xanh-sạnh-đẹp-an toàn”; công văn số 1364/SGDĐT-CTTT
ngày 27-5-2020 về việc đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong trường
học.
2. Có kế hoạch trồng mới, chăm sóc cây xanh nhằm đảm bảo yêu cầu vừa tạo cảnh
quan trường lớp theo tiêu chí “xanh-sạnh-đẹp-an toàn”, vừa tạo bóng mát cho học sinh vui
chơi, sinh hoạt trong thời gian tham gia các hoạt động tại trường. Việc chiếc cành hoặc hạ
đốn các cây xanh đã trồng trong sân trường chỉ thực hiện đối với số cây thật sự có nguy cơ
đổ ngã, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của đơn vị; tránh việc chặt cành, hạ
đốn tùy tiện, gây tác động tiêu cực đến cảnh quan, môi trường cũng như không gian vui
chơi, sinh hoạt của học sinh, nhất là trong thời điểm mùa hè.
Các Phòng GDĐT có thể chuyển tiếp công văn này đến các cơ sở giáo dục trực
thuộc, để triển khai thực hiện (nếu không có hướng dẫn thêm).
Yêu cầu thủ trưởng đơn vị thực hiện tốt nội dung công văn này./.
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