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Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, TH&THCS 

trong huyện 

Thực hiện Công văn số 500/UBND-YT ngày 25 tháng 5 năm 2020 của UBND 

huyện Lý Nhân về việc tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, 

chống dịch Covid-19;  Công văn số 451/SGDĐT-CTTT ngày 28 tháng 5 năm 2020 của 

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn trường 

học, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện yêu cầu các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, 

TH&THCS trong huyện thực hiện tốt một số nội dung công việc sau: 

1. Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19: Các trường tiếp tục thực hiện 

tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID -19 theo đúng sự chỉ đạo của cấp trên, 

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

cuối mỗi buổi học,... 

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

- Thực hiện tốt các 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; 

- Quán triệt đến cán bộ, giáo viên, học sinh thực hiện nghiêm các quy định, 

quy tắc an toàn trong dạy và học; ngăn chặn, phòng ngừa và khắc phục kịp thời các 

yếu tố có nguy cơ không đảm bảo an toàn về cháy nổ như: Hệ thống điện, thiết bị 

điện, phòng thí nghiệm... 

3. Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm 

- Tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp 

ăn bán trú trong trường học; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng trẻ em, học sinh bị 

ngộ độc thực phẩm trong trường học. 

- Tăng cường kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm và các khâu chế biến, 

bảo quản, vận chuyển thực phẩm của các nhà cung cấp; tuân thủ quy trình giao nhận, 

kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn theo đúng quy định. 

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

- Quán triệt cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện nghiêm các quy 

định như: Không uống rượu, bia trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao 

thông; đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy; mặc áo phao khi đi các phương tiện 

giao thông đường thủy... và 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. 

- Chủ động phối hợp với lực lượng công an địa phương có kế hoạch cụ thể để 

đảm bảo trật an toàn giao thông tại khu vực cổng trường và các quy định về phòng 

chống dịch bệnh COVID-19 



5. Công tác phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước 

- Đẩy mạnh việc tuyên truyền, trang bị cho học sinh các kỹ năng về phòng, 

chống tai nạn thương tích, đuối nước; 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.  

- Quán triệt thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của ngành, 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, nguy cơ tiềm ẩn gây mất an toàn cho cán bộ, giáo viên, học sinh như trần 

nhà, tường bao, lan can, hệ thống điện, thoát nước; cắt tỉa cây xanh có nguy cơ gẫy 

đổ trong trường học... 

- 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. 

6. Các nhà trường báo cáo kịp thời về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện các 

vụ việc liên quan đến mất an toàn trường học (nếu có), kể cả các sự việc vi phạm đã 

được giải quyết (Qua số điện thoại 0912167588) để nắm bắt và tham mưu xử lý kịp 

thời.  

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân yêu cầu các trường Mầm non, 

Tiểu học, THCS, TH&THCS trên địa bàn huyện triển khai thực hiện nghiêm túc./. 
 

 Nơi nhận: K.T TRƯỞNG PHÒNG 
 - Trưởng phòng (để báo cáo); PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
 - Lãnh đạo PGD (để ph/h chỉ đạo); 

 - CV: MN, Tiểu học, THCS (để phối hợp); 

 - Như kính gửi (để thực hiện); 

 - Lưu: VT, NGLL. 

 

 
 
 
 

 
Ngô Sỹ Khánh 
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