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LỊCH PHÂN CÔNG VỆ SINH  

 Thực hiện theo chỉ đạo của BGH trường ĐH SPKT TP. HCM về việc xây dựng môi trường sư phạm và lao động 

phục vụ cộng đồng của HSSV; 

 Thực hiện theo tinh thần cuộc họp cán bộ chủ chốt ngày 22/10/2014  giữa BGH trường THKTTH, BCH Đoàn 

trường THKTTH và GVCN về công việc phối hợp làm vệ sinh khuôn viên trường , các xường thực tập , các 

phòng học lý thuyết . 

 BCH đoàn trường thống nhất các ý kiến đóng góp về công tác vệ sinh và phân công công việc vệ sinh 1  tuần 1 

lần vệ sinh toàn trường. Vệ sinh vào ngày thứ 2 đầu tuần theo lịch phân công. Việc vệ sinh các lớp học và khu 

vực được phân công theo kế hoạch hàng ngày vẫn duy trì như kế hoạch 09/2014  đã gửi quý thầy cô. 

 Bộ môn Điện tử : khóa 2013 vẫn theo lịch phân công cũ , khóa 2014 vệ sinh khu vực phòng đào tạo + phòng GV 

+ phòng số 1. 

 Bộ môn Điện công nghiệp  : khóa 2013 vẫn theo lịch phân công cũ , khóa 2014 vệ sinh khu vực phòng số 2 + 

phòng số 3 

 Bộ môn may công nghiêp : khóa 2013 vẫn theo lịch phân công cũ , khóa 2014 vệ sinh khu vực  phòng số 7. 

 Bộ môn Điện tử : khóa 2013 vẫn theo lịch phân công cũ , khóa 2014 vệ sinh khu vực phòng đào tạo + phòng GV 

+ phòng số 1. 

 Bộ môn Cơ khí + Ô tô  : khóa 2013 vẫn theo lịch phân công cũ , khóa 2014 vệ sinh khu vực  phòng số 5 + phòng 

số 6 + xung quanh hồ nước . 

 Các bộ môn chú ý phân công GVCN phân công các lớp học lý thuyết vệ sinh phòng học hàng ngày theo lịch học 

của phòng đào tạo. 

 

 

LỊCH PHÂN CÔNG VỆ SINH TOÀN TRƯỜNG 

STT CHI ĐOÀN THỰC HIỆN NGÀY VỆ SINH GHI CHÚ 

1 13D01 + 13D03 + 13D09 27/ 10  /2014 Kim thành + GVCN 

2 14D01 + 14D02 + 14D09 28  /10 / 2014 Kim Thành + GVCN 

3 13D02+ 13D05 + 13D13 03 /11 / 2014 Tử Đức + GVCN 

4 14D03+ 14D05  10  /11/ 2014 Tử Đức  + GVCN 

5 13D01 + 13D03 + 13D09 17/11 / 2014 Kim thành + GVCN 

6 14D01 + 14D02 + 14D09 24 / 11 / 2014 Kim thành + GVCN 

7 13D02+ 13D05 + 13D13 01 / 12 / 2014 Tử Đức  + GVCN 

8 14D03+ 14D05  08 / 12 / 2014 Tử Đức  + GVCN 

 

Trên đây là bảng phân công lịch trực vệ sinh toàn trường thực hiện xoay vòng , đề nghị quý thầy cô bộ môn và GVCN 

xem xét triển khai và thực hiện , rất mong nhận được sự đóng góp của quý thầy cô để công tác vệ sinh trong toàn trường 

được thực hiện nghiêm túc . 

Trân trọng! 

                                          BCH Đoàn trường THKTTH 

 


