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Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị, thành phố
Thực hiện Chỉ thị số 505/CT-BGDĐT ngày 20/02/2017 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn
trong các cơ sở giáo dục.
Thực hiện Công văn số 1563/BGDĐT-GDMN ngày 18/4/2017 của Vụ
trưởng Vụ Giáo dục mầm non (GDMN) về việc đảm bảo an toàn cho trẻ trong
cơ sở Giáo dục mầm non (GDMN), Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu
các phòng GDĐT triển khai một số công việc sau:
1. Quán triệt đầy đủ nội dung Chỉ thị số 505/CT-BGDĐT ngày
23/02/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc tăng cường các giải pháp đảm
bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên,
nhân viên và trẻ mầm non tại các cơ sở GDMN công lập và ngoài công lập.
2. Xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, đánh giá các cơ sở GDMN
trong việc thực hiện Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 của Bộ
trưởng Bộ GDĐT quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai
nạn thương tích trong các cơ sở GDMN, kịp thời phát hiện các yếu tố nguy cơ
gây mất an toàn cho trẻ và chỉ đạo có giải pháp khắc phục.
3. Các cơ sở GDMN cần trang bị đủ các thiết bị cần thiết đúng theo quy
định của Luật Phòng cháy, chữa cháy và tổ chức thực hiện đúng các nội quy,
quy định về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Riêng các cơ
sở GDMN có tổ chức bán trú cần thực hiện tốt các quy định về đảm bảo an
toàn vệ sinh thực phẩm.
4. Tăng cường bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, giáo dục
đạo đức nghề nghiệp, tình thương yêu, ý thức trách nhiệm đối với trẻ của đội
ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý GDMN. Có các biện pháp phòng ngừa, ngăn
chặn các hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo, xâm phạm đến thân thể, sức khỏe,
tinh thần của trẻ. Kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật đối với cá nhân,
tổ chức vi phạm về đạo đức nhà giáo. Nghiêm túc thực hiện việc đánh giá đội
ngũ giáo viên mầm non theo chuẩn nghề nghiệp.
5. Các phòng GDĐT cần phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ
chức, ban ngành liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra (thường
xuyên, đột xuất) hoạt động của các cơ sở GDMN ngoài công lập, đặc biệt là
công tác quản lý cấp phép thành lập đảm bảo đúng theo quy định; giám sát

hoạt động của các nhóm, lớp sai phạm và kiên quyết đình chỉ các nhóm trẻ,
lớp mẫu giáo độc lập tư thục không đảm bảo các điều kiện về nuôi dưỡng,
chăm sóc, giáo dục trẻ và vi phạm các quy định về an toàn trường học.
6. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kĩ năng chăm
sóc và giáo dục trẻ cho các bậc phụ huynh và cộng đồng. Phối hợp chặt chẽ
giữa nhà trường, gia đình và xã hội để có biện pháp chăm sóc, giáo dục đảm
bảo an toàn cho trẻ, quan tâm đến trẻ có nhu cầu đặc biệt. Kịp thời nêu gương
những điển hình tốt trong thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non,
nhất là các cơ sở GDMN ngoài công lập, đồng thời xử lý nghiêm những hành
vi bạo hành đối với trẻ, công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại
chúng và thông báo đến địa phương về các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục đã
được cấp phép, chưa được cấp phép hoặc bị đình chỉ hoạt động trên địa bàn để
phụ huynh biết và lựa chọn.
Sở GDĐT yêu cầu các phòng GDĐT sau khi nhận được công văn này
cần triển khai thực hiện nghiêm túc và báo cáo kết quả thực hiện; số liệu
thống kê (gửi kèm) về Sở GDĐT cùng thời điểm báo cáo tổng kết năm học./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban giám đốc (để b/c);
- Lưu: VT, GDMN.
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Nội dung
Tổng số trường
Số trường được cấp giấy chứng nhận
Trường học an toàn, phòng chống tai
nạn thương tích (theo TT 13/2010/TTBGDĐT).
Số trường đạt yêu cầu về phòng cháy,
chữa cháy.
Số trường có bếp ăn được cấp giấy
chứng nhận đủ điều kiện về an toàn vệ
sinh thực phẩm.
Tổng số cơ sở MN tư thục (nhóm trẻ,
lớp mẫu giáo chưa đủ điều kiện thành
lập trường).
Số cơ sở MN tư thục được cấp phép.
Số cơ sở MN tư thục vượt quá qui định
về số trẻ theo (khoản 2, Điều 14 Thông
tư số 13/2015/TT-BGDĐT quy định tối
đa 50 trẻ).
- Số cơ sở có từ trên 50 đến dưới 100 trẻ.
- Số cơ sở có từ 100 đến 200 trẻ.
- Số cơ sở có trên 200 trẻ.
Số cơ sở MN tư thục được cấp giấy
chứng nhận Trường học an toàn, phòng
chống tai nạn, thương tích (theo Thông
tư số 13/2010/TT-BGDĐT).
Số cơ sở MN tư thục đạt yêu cầu về
phòng cháy, chữa cháy.
Số cơ sở MN tư thục có bếp ăn được cấp
giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ
sinh thực phẩm.
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