
ĐOÀN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 
BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 

Số: 04/ĐTN 
V/v giám sát và thực hiện công tác vệ sinh  
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ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Thái Nguyên, ngày 16  tháng 01 năm 2018 

 

Kính gửi: Các Liên chi đoàn, chi đoàn trong toàn Trường  

         Nhằm mục đích phân công lại khu vực giám sát việc vệ sinh giảng đường 
cũng như thực hiện tổng vệ sinh giảng đường tại khu vực giảng đường đơn vị mình 
phụ trách, Ban Thường vụ Đoàn trường phân công lại khu vực giảng đường cho 
các LCĐ phụ trách trong học kỳ II năm học 2017-2018 như sau:  
1. Phân công khu vực phòng học cho các đơn vị phụ trách giám sát và thực 
hiện công tác tổng vệ sinh giảng đường:  

- Giảng đường B1: 
Tầng Đơn vị phụ trách Người chịu trách nhiệm chỉ đạo 

1, 2 LCĐ Khoa Giáo dục mầm non Đ/c Ngô Mạnh Dũng – BT LCĐ 
SĐT: 0964.484.818 

3, 4, 5 LCĐ Khoa Toán Đ/c Trịnh Thị Phương Thảo –  
UV BTV ĐT - BT LCĐ 

SĐT: 0983.053.500 
- Giảng đường B2: 

Tầng Đơn vị phụ trách Người chịu trách nhiệm chỉ đạo 
1 LCĐ Khoa Sinh học Đ/c Từ Quang Trung – BT LCĐ 

SĐT: 01659.990.158 
2 LCĐ Bộ môn Ngoại ngữ Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương – 

BT LCĐ 
SĐT: 0975.945.693 

3 LCĐ Khoa Hóa học Đ/c Trần Quốc Toàn 
SĐT: 0978.553.908 

4 LCĐ Khoa Lịch sử Đ/c Nguyễn Khánh Như –BT LCĐ 



SĐT: 0989.850.885 
5 LCĐ Khoa Vật lý Đ/c Đỗ Thị Huế 

SĐT: 01683.353.005   
- Giảng đường B4: 

Tầng Đơn vị phụ trách Người chịu trách nhiệm chỉ đạo 
1 LCĐ Khoa Địa lý Đ/c Nghiêm Văn Long – UV BTV 

ĐT - BT LCĐ 
SĐT: 01695.313.947 

2 LCĐ Khoa GD Tiểu học Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà –BT LCĐ 
SĐT: 0911.223.919 

3, 4 LCĐ Khoa Ngữ văn Đ/c Phạm Thị Thu Hoài - BT LCĐ 
SĐT: 0936.633.777 

5 LCĐ Khoa Giáo dục chính trị Đ/c Thái Hữu Linh - BT LCĐ 
SĐT: 01688.644.227 

- Giảng đường B5: LCĐ Giáo dục mầm non phụ trách vệ sinh Tầng 1 và 
LCĐ Giáo dục Tiểu học phụ trách vệ sinh Tầng 2 (bắt đầu thực hiện từ 
01/3/2018). 

Yêu cầu: 
- Mỗi đơn vị lập 01 đội cờ đỏ tham gia công tác giám sát việc thực hiện vệ 

sinh giảng đường của các lớp học phần tại Khu vực được phân công của đơn vị 
mình phụ trách, thực hiện công tác kiểm tra tại phòng học vào các thời điểm: trước 
khi vào tiết 4, trước khi vào tiết 7 và trước khi vào tiết 10, phản ánh, chụp hình ảnh 
làm minh chứng. Hàng tuần, đồng chí Bí thư Liên chi đoàn chỉ đạo việc tập hợp 
báo cáo của LCĐ mình, kết quả giám sát nộp cho Đoàn trường trước 14h thứ 6 
hàng tuần để BTV kịp tập hợp báo cáo Ban giám hiệu Nhà trường (đề nghị báo cáo 
của các đ/c gửi vào email của BCH Đoàn trường). 

- Sáng thứ 7 tuần 4 hàng tháng các đơn vị tiến hành tổng vệ sinh khu vực 
giảng đường mình phụ trách. (Lưu ý: Tháng 01 năm 2018 sẽ thực hiện tổng vệ 
sinh toàn bộ các giảng đường vào sáng Chủ nhật ngày 21/01/2018 bắt đầu từ 
8h). 



2. Hội sinh viên Trường sẽ thành lập Đội tự quản thực hiện công tác kiểm tra, 
giám sát việc thực hiện vệ sinh giảng đường của các đơn vị một cách ngẫu nhiên, 
kết quả kiểm tra sẽ được tập hợp vào Thứ 6 hàng tuần và trực tiếp báo cáo Ban 
giám hiệu.  

Chú ý: Các phản hồi các đồng chí đoàn viên thanh niên có thể gửi trực tiếp 
cho Trường trực Đoàn trường (các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đoàn trường), cho 
Ban giám hiệu (PGS. TS Mai Xuân Trường – Phó Hiệu trưởng) qua các kênh 
Facebook, Zalo (inbox). 
3. Thời gian bắt đầu thực hiện công tác giám sát trên: áp dụng từ ngày 
16/01/2018.   

Đề nghị các đồng chí Bí thư Liên chi đoàn nghiên cứu kỹ công văn và chỉ 
đạo thực hiện một cách nghiêm túc!  
Nơi nhận: 
- Ban giám hiệu (để b/cáo); 
- Như kính gửi (để t/hiện); 
- Lưu VP ĐTN. 

 TM. BAN CHẤP HÀNH 
P. Bí thư 
(Đã ký) 

 
Dương Ngọc Toàn 

 


