
 

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:       /SGDĐT-CTrTT 
V/v tổng dọn vệ sinh các cơ sở giáo dục 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đà Nẵng, ngày      tháng 02 năm 2020 

 

 

     Kính gửi:   

- Phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện; 

- Các trường, trung tâm trực thuộc Sở.  

 

Nhằm đảm bảo các điều kiện vệ sinh môi trường và công tác phòng dịch 

COVID-19 tại các cơ sở giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng 

các đơn vị, trường học thực hiện việc tổng dọn vệ sinh như sau:  

1. Tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố tiến hành tổng vệ sinh, 

khử trùng, sát khuẩn trường lớp, đồ dùng dạy học, đồ dùng cá nhân, đồ dùng nhà 

bếp… trong các ngày 29/02/2020 và 01/3/2020; trang bị đầy đủ nhiệt kế, khẩu 

trang, dung dịch sát khuẩn, xà phòng rửa tay… theo hướng dẫn tại Công văn số 

180/MT-VP ngày 12/02/2020 của Cục Quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế.  

2. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với Sở Y tế tiến hành kiểm tra việc 

thực hiện của các đơn vị, trường học. 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học khẩn 

trương triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; 

- Sở: Y tế, TT&TT, LĐ-TB&XH; 

- UBND các quận, huyện;  

- BGĐ, trưởng các phòng Sở; 

- Các trường ĐH NCL; 

- Trang TTĐT ngành; 

- Lưu: VT, CTrTT. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Lê Thị Bích Thuận 
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