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THÔNG BÁO 

Về việc thực hiện tổng vệ sinh cơ quan  

phục vụ dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 

 

Để đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan trong cơ quan trước, trong và 

sau dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020. Sở Công Thương đề nghị toàn thể, cán 

bộ công chức, người lao động thực hiện tổng vệ sinh cơ quan, nội dung cụ thể 

như sau: 

1. Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ 14h30, Thứ 4, ngày 22/01/2020 

2. Nội dung và phân công thực hiện. 

- Các phòng chuyên môn chủ động vệ sinh, dọn dẹp, trang trí phòng làm 

việc của mình và hành lang phía trước phòng làm việc; sắp xếp văn bản, tài liệu 

gọn gàng, ngăn nắp. 

- Mỗi phòng chuyên môn cử 01 công chức tham gia dọn dẹp vệ sinh khu 

sân cầu lông, nhà xe của cơ quan và vệ sinh sân trước, sân sau cơ quan. 

- Lãnh đạo Văn phòng chỉ đạo bộ phận tạp vụ dọn dẹp, trang trí phòng 

làm việc của lãnh đạo Sở. 

- Vệ sinh lau, rửa hành lang, sảnh, kính chắn sảnh và cầu thang bộ, cụ thể: 

+) Các Phòng tại Tầng 1: Hành lang, sảnh, kính chắn sảnh và một phần 

cầu thang bộ (Đoạn từ tầng 1 đến chiếu nghỉ) 

+) Các Phòng tại Tầng 2: Hành lang, sảnh, kính chắn sảnh và phần cầu 

thang bộ (Đoạn từ chiếu nghỉ tầng 1 đến phần chiếu nghỉ tầng 2) 

+) Các Phòng tại Tầng 3: Hành lang, sảnh, kính chắn sảnh và một phần 

cầu thang bộ (đoạn từ chiếu nghỉ tầng 2 lên tầng 3). 

3. Công tác chuẩn bị 

- Văn phòng Sở chuẩn bị các cơ sở vật chất để phục vụ công tác vệ sinh tại 

các tầng làm việc; 

- Trưởng các phòng quán triệt đến toàn thể công chức, người lao động 

trong đơn vị, chủ động tổ chức thực hiện theo nội dung thông báo này. 



Sở Công Thương đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện. Kết thúc tổng vệ 

sinh Văn phòng Sở thực hiện kiểm tra, báo cáo Lãnh đạo Sở về kết quả thực 

hiện. /. 

 KT.GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng chuyên môn Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Nguyễn Quốc Hải 
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