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V/v tăng cường công tác đảm bảo an
toàn trường học năm học 2018 - 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị, thành phố;
- Hiệu trưởng các trường THPT trực thuộc.
Trong thời gian qua, công tác đảm bảo an toàn trường học, phòng chống tai nạn
thương tích, đuối nước trong học sinh đã được các cơ sở giáo dục quan tâm, triển khai
thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giáo dục và
Đào tạo, UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo và các ngành có liên quan.
Tuy nhiên, trên các phương tiện thông tin đại chúng đã đưa tin một số vụ tai
nạn gây thương tích cho học sinh như: đổ tường rào, sập trần phòng học, học sinh ngã,
rơi từ trên cao xuống…, đặc biệt tình trạng học sinh bị đuối nước vẫn xảy ra, chưa
khắc phục, gây tâm lý bất an cho gia đình và lo lắng cho xã hội.
Thực hiện công văn số 3502/BGDĐT-GDTC ngày 16/8/2018 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về tăng cường công tác đảm bảo an toàn trường học năm học 2018 - 2019,
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện tốt một số nhiệm vụ
trọng tâm sau:
1. Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục triển khai tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ,
giáo viên, học sinh đầy đủ các nội dung Nghị định 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017
của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng,
chống bạo lực học đường; Chỉ thị số 1572/CT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống tai nạn thương tích,
đuối nước cho trẻ em, học sinh, sinh viên; Kế hoạch số 801/KH-BGDĐT ngày
04/11/2016 về triển khai thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn
2016 – 2020 của ngành giáo dục; Kế hoạch số 177/KH-SGDĐT ngày 06/12/2016 của
Sở GDĐT về Triển khai thực hiện phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trong
ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020.
2. Chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố rà soát cơ sở vật
chất trên địa bàn, kiên quyết loại bỏ các công trình không đảm bảo chất lượng, không
an toàn đối với học sinh và nhà giáo. Đồng thời rà soát, kiểm tra toàn bộ hệ thống cơ
sở vật chất trường, lớp, thiết bị phục vụ dạy, học; thiết bị phục vụ các hoạt động vui
chơi, sinh hoạt… trong khuôn viên trường học, kịp thời sửa chữa, thay thế, khắc phục,
đảm bảo môi trường nhà trường an toàn trước khi khai giảng năm học mới 2018 –
2019.
3. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường các nguồn lực tổ chức dạy bơi cho
học sinh; phối hợp giữa nhà trường - gia đình – chính quyền địa phương tổ chức các
lớp dạy bơi cho học sinh, đưa nội dung dạy bơi chính khóa và ngoại khóa (theo công
văn số 1395/SGDĐT-CTTT ngày 04/8/2016) nhằm nâng cao kỹ thuật bơi, kỹ năng
phòng, tránh tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh; kỹ thuật cứu đuối trong
cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên;

2
- Thường xuyên tuyên truyền, chịu trách nhiệm trong việc giáo dục cho trẻ em,
học sinh đảm bảo an toàn trên đường đến trường và về nhà; không tổ chức đi tắm ao,
hồ, sông, suối hoặc đi chơi ở những vùng có nguồn nước nguy hiểm: nước chảy mạnh,
thác ghềnh, nơi có độ sâu quá đầu người … tránh để xảy ra tai nạn đuối nước. Phân
công cán bộ, giáo viên phụ trách, hướng dẫn trong các đợt tham quan, hoạt động dã
ngoại, du khảo về nguồn … đảm bảo an toàn, giáo dục tích cực cho học sinh hiểu để
phòng tránh tai nạn thương tích.
- Tăng cường tổ chức các hoạt động tìm hiểu kiến thức, kỹ năng an toàn phòng,
chống đuối nước; tổ chức các buổi lễ phát động học sinh toàn trường học bơi, phòng
chống tai nạn đuối nước vào đầu các dịp hè.
4. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, chủ động, kịp thời có phương
án ứng phó trước hiện tượng thời tiết bất thường, thiên tai, bão, lũ lụt … nhằm đảm
bảo an toàn cho học sinh.
5. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc nghiêm túc
triển khai đến các đơn vị theo phân cấp quản lý; phổ biến rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên
chức, phụ huynh học sinh và học sinh để biết.
Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện, các kiến nghị và đề xuất (nếu có) về Sở
Giáo dục và Đào tạo (qua phòng Chính trị tư tưởng) email:
phongchinhtritutuong@angiang.edu.vn; ĐT 02963958979 lồng ghép với báo cáo học
kỳ I và cả năm học.
./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GDĐT (Vụ GDTC, Vụ Công tác HSSV);
- UBND tỉnh;
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ;
- Sở Lao động, TB&XH;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Các phòng chức năng Sở;
- Website Sở GDĐT ;
- Lưu : VT, CTTT.
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