
UBND TỈNH HÀ NAM         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SGDĐT – CTTT Hà Nam, ngày     tháng 5  năm 2020 

V/v tăng cường công tác đảm bảo  

an toàn trường học  

              

 Kính gửi: 

    - Các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thị xã, thành phố; 

    - Các trường trung học phổ thông; 

    - Trung tâm giáo dục thường xuyên- hướng nghiệp tỉnh; 

    - Các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên; 

      - Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành. 

Nhằm tăng cường công tác đảm bảo an toàn trường học, đặc biệt trong thời 

gian hè và tại các kỳ thi từ nay đến hết năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà 

Nam yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 

Tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong các nhà 

trường, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; tăng cường công tác vệ sinh 

trường, lớp,... 

2. Công tác phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường 

Thực hiện nghiệm túc các văn bản hướng dẫn, quy định về công tác quản 

lý, bảo quản, thu gom, tiêu hủy hóa chất hết hạn sử dụng đảm bảo an toàn 

phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường cũng như an toàn vệ sinh lao động; 

Quản lý chặt chẽ, kiểm tra thường xuyên khuôn viên nhà trường như phòng 

thí nghiệm, thực hành, hệ thống điện,....; quán triệt đến cán bộ, giáo viên, học 

sinh thực hiện nghiêm túc các quy định, quy tắc an toàn trong giảng dạy, học 

tập, đặc biệt như tại các phòng thực hành thí nghiệm, phòng chuyên môn,..., các 

trang thiết bị, dụng cụ giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng an ninh. 

3. Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm 

Tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường học, tuyệt 

đối không để xẩy ra ngộ độc thực phẩm tại nhà trường; 

Kiểm tra, giám sát chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm 

các quy định an toàn về nguồn lấy thực phẩm, đặc biệt đối các trường có căng 

tin, học sinh bán trú; 

4. Công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông 

- Quán triệt cán bộ, nhà giáo và học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm túc 

không uống rượu, bia trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; 

tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. 

- Phổ biến, tuyên truyền nguyên nhân và hậu quả của tai nạn giao thông; 

các quy định xử phạt vi phạm đối với người tham gia giao thông; tuyên truyền, 



trang bị cho học sinh các kỹ năng về phòng, chống tai nạn đuối nước và phải 

mặc áo phao khi đi các phương tiện giao thông đường thủy. 

- Có biện pháp cảnh báo, nhắc nhở các trẻ em, học sinh, nhất là những em 

chưa biết bơi, không tự mình đi tắm ở những nơi nguy hiểm và không có sự 

giám sát của người lớn. 

- Các nhà trường chủ động phối hợp với cơ quan công an, chính quyền địa 

phương có kế hoạch cụ thể để đảm bảo trật an toàn giao thông tại cổng trường, 

các điểm tổ chức các kỳ thi trong năm 2020. 

5. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học, phòng chống tai 

nạn thương tích 

Quán triệt thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của Sở, của địa 

phương trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học, phòng chống 

tai nạn thương tích, bạo lực học đường, xâm hại trẻ em; 

Kiểm tra, rà soát để chủ động có phương án ứng phó, xử lý  kịp thời những 

hiện tượng, khả năng gây mất an toàn cho cán bộ, giáo viên, học sinh như tường 

bao, lan can, hệ thống điện, thoát nước, cây xanh,...; 

Tăng cường công tác tuyên truyền xây dựng môi trường giáo dục an toàn, 

lành mạnh, thân thiện; phối hợp chặt chẽ với chính quyền, tổ chức đoàn thể tại 

địa phương tổ chức các hoạt động vui chơi lành mạnh đảm bảo an toàn cho học 

sinh trong thời gian hè. 

 Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện, báo cáo 

kịp thời, đầy đủ về Sở Giáo dục và Đào tạo các vụ việc về an ninh, trật tự, an 

toàn liên quan đến học sinh qua phòng Chính trị tư tưởng./. 

 (Email: tdnam.hanam@moet.edu.vn ). 

 

Nơi nhận:  KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên;  

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu VT, CTTT. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

  
 

 

 

 

Phạm Anh Tuấn 
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