UBND TỈNH AN GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 3220 /SGDĐT-CTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
An Giang, ngày 03 tháng 11 năm 2021

V/v đề nghị rà soát, thay thế, sửa chữ
bandrol, pano tuyên truyền tại các cơ
sở giáo dục trong tỉnh

Kính gửi:
- Trưởng phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
Thực hiện Nghị định số 80/2017/NG-CP ngày 17/7/2017 quy định về môi
trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường,
đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị khác tại địa
phương, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện một số
nội dung cụ thể như sau:
1. Thường xuyên rà soát, phối hợp với đơn vị chức năng có phương án
thay thế, sửa chữa hoặc tháo dỡ các bandrol, pano, khẩu hiệu tuyên truyền trong
khuôn viên trường học đã bị phai màu, xuống cấp hoặc không còn phù hợp, đảm
bảo an toàn cho học sinh và vẻ mỹ quan của đơn vị.
2. Quan tâm xây dựng cảnh quan sư phạm, thực hiện tốt phong trào xây
dựng trường học an toàn, thân thiện, lành mạnh; thường xuyên vệ sinh, chỉnh
trang trường lớp, đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid19 và các bệnh học đường khác tại đơn vị.
Đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện tốt nội dung công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Giám đốc và các Phó GĐ, Sở GDĐT;
- Thanh tra Sở GDĐT;
- Lưu: VT, CTTT.
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