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UBND QU LONG BIÊN cONG HOA XÄ HOI CHn NGH*A VIET NAM 

TRUÖNG MN �Ô THI VIÆT HUNG Doc lâp- Ty do - H¡nh phúc 

---- *.---

Long Biên, ngày ./).. tháng 9 n�m 2022 

QUY U'OC NÉP SÓNG V�N HOÁ CO QUAN 

C�n cú nhiÇm vå trong tâm thrc hiÇn phong trào " Xây dung truong hoc 

thân thiÇn - hoc sinh tich cuc", phong trào " Toàn dân doàn kêt xây deng doi 

sông v�n hoá" 

Truong mâm non �ô thË ViÇt Hung xây dung và thårc hiÇn Quy uÛc nép 

sông v�n hoá co quan n�m hÍc 2022 2023 nhu sau: 

QUY UPCc THyC HIEN NÉP SÓNG V�N HOÁ CO QUAN, 
V�N MINH �Ô TH. 

1. Môi trrong sr pham tôt: M 
- Cành quan su ph¡m bào �àm xanh s¡ch- d�p; môi truong giíáo dåc lành 

manh, v�n hoá, �àm bào an toàn, trt tu, vÇ sinh. 

Các phong hÍc, phòng làm viÇc, phòng chúc n�ng, thu viÇn. phòng thí 
nghiÇm... dugc bó trí khoa hÍc ng�n n�p, s�ch së, phåc vå hiÇu quå cho các ho¡t 

�ông cça nhà truÝng. 

-Có dç nhà vÇ sinh, thùng rác có nap hop vÇ sinh, dúng quy dËnh không gây 
o nhiêm môi truong và khu virc xung quanh. 

2. Tap the sr pham tôot; 
- Nhà truong thårc hiÇn tot chính sách, pháp lut cça nhà nuóc vå các quy 

dinh, quy chê cça ngành. �àm bào ký cuong trong quan ly, thrc hi�n nën nëp lam 

viÇc, hÍc tp, hÙi hop khoa h9c, thiêt thrc, hiÇu quà. 

Xây dumg và thyc hành tót quy chê dân chç, quy dinh rö trách nhiÇm cça 
các thành viên trong nhà truÝng. Dåm bào chê dÙ thông tin báo cáo theo quy dËnh. 

- Truong �¡t danh hiÇu thi dua "Tp thê lao �Ùng xuât sãc câp thành phô". 

3. Cán bÙ, giáo viên, nhân viên nhà truòng gurong mau, sáng tao: 
Moi cán bÙ, giáo viên, nhân viên trong nhà truròng châp hành tót ký lut 

lao dÙng, Lut cán bÙ, công chrc. Có tinh thàn doàn két, y thérc to chrc ky lut, có 
dao dúc trong sáng, tn tåy vÛi nghê, gurong mâu, trung thåc, có lôi sông lành 
m¡nh, úng x v�n hoá trong giao tiép. quan hÇ tôt vói �ông nghiÇp và phå huynh 
hoc sinh. 
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