UBND TỈNH HÀ NAM
VĂN PHÒNG

Số: 1254 /VPUB-KGVX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nam, ngày 12 tháng 8 năm 2019

V/v đảm bảo các điều kiện khai giảng
năm học mới; tăng cường đảm bảo
an ninh trật tự, an toàn tại các cơ sở
giáo dục trên địa bàn tỉnh

Kính gửi:
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
Để chuẩn bị khai giảng và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm học 20192020, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
1. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp các cơ quan, địa phương liên
quan: Chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục chuẩn bị tốt các
điều kiện phục vụ khai giảng, thực hiện nhiệm vụ năm học mới; tuyên truyền duy
trì, đảm bảo sĩ số đến lớp và ý thức chuyên cần cho học sinh; chủ động thực hiện
các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích và tăng cường đảm bảo trật tự, an
toàn tại trường học, đặc biệt là phòng tránh cháy nổ, đuối nước, bạo lực học đường.
2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên
môn, cơ sở giáo dục trên địa bàn chủ động, tích cực quán triệt, tăng cường các
giải pháp, biện pháp đảm bảo các điều kiện dạy và học, đảm bảo trật tự, an ninh,
an toàn tại trường học; kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý các vi phạm theo
đúng quy định.
Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến để các đơn vị biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh (đ/c Cẩm để b/c);
- Như kính gửi;
- Các Sở, ngành: Y tế, LĐTBXH, CA tỉnh;
- VPUB: LĐVP(2), KGVX;
- Lưu: VT, KGVX.
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