UBND TỈNH AN GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2437 /SGDĐT-CTTT

An Giang, ngày 15 tháng 9 năm 2020

V/v tiếp tục tăng cường các giải pháp
bảo đảm an toàn đối với trẻ em, học
sinh trong các cơ sở giáo dục

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Thời gian qua, nhiều đơn vị và cá nhân trên địa bàn tỉnhđã phối hợp với giáo
viên hoặc các cơ sở giáo dụctổ chức đưa đón trẻ em mầm non và học sinh (sau đây gọi
tắt là học sinh) bằng phương tiện xe ô tô. Nhìn chung, các đơn vị, cá nhân đã chấp
hành tốt các quy định về an toàn trong quá trình đưa đón học sinh theo hướng dẫn của
ngành chức năng và Sở GDĐT. Tuy nhiên, một số nơi chưa thực hiện chặt chẽ quy
trình tiếp nhận, bàn giao học sinh trong quá trình đưa đón, dẫn đến sự số đáng tiếc, gây
mất an toàn cho học sinh.
Bên cạnh đó, tại các cơ sở giáo dục, một số công trình xây dựng, cây xanh, biển
hiệu, các trang thiết bị phòng học, hệ thống điện thắp sáng... sau thời gian sử dụng đã
có biểu hiện xuống cấp, có nguy cơ xảy ra tai nạn, gây mất an toàn cho cán bộ, giáo
viên, nhân viên và học sinh trong quá trình tham gia hoạt động tại đơn vị. Thực tế,
trong thời gian gần đây, một số nơi đã xảy ra tai nạn đáng tiếc, gây lo lắng trong phụ
huynh học sinh và cộng đồng.
Nhằm tiếp tục thực hiện tốt môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, phòng
chống tai nạn thương tích trong ngành giáo dục, Sở GDĐT yêu cầuTrưởng phòng
GDĐT, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện một số nội dung sau:
1. Tiếp tục triển khai công văn số 1498/SGDĐT-CTTT ngày 03-8-2019 của Sở
Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn cho trẻ em, học
sinh khi đưa đón bằng xe ô tô.Thực hiện nghiêm túc quy trình đưa đón học sinh bằng
xe ô tô, trong đó phải có sự thống nhất giữa nhà trường với đơn vị cung cấp dịch vụ và
gia đình học sinh. Phân công giáo viên hoặc nhân viên có kinh nghiệm đã được bồi
dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng về an toàn giao thông tham gia đưa đón học sinh
bằng xe ô tô, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh.
Phối hợp với cơ quan quản lý giao thông vận tải địa phương và đơn vị liên quan
trên địa bàn, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật đối với các cơ sở
giáo dục và đơn vị kinh doanh vận tải khi tổ chức đưa đón học sinh bằng xe ô tô. Lưu ý
việc đi lại của học sinh trong mùa nước nổi; việc di chuyển bằng đò ngang, đò dọc...
2. Tổ chức tổng kiểm tra, rà soát toàn bộ cơ sở vật chất, trường, lớp, các thiết bị
đã lắp đặt trong phòng học, phòng học bộ môn nhằm đánh giá lại chất lượng các công
trình xây dựng trong nhà trường (nhất là trong mùa mưa bão), ghi nhận lại thực tế kiểm
tra qua Biên bản. Từ đó, có kế hoạch cải tạo, sửa chữa nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối
cho tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh tại đơn vị.

a)Đối với các hạng mục xây dựng được đơn vị xác định xuống cấp, hết niên hạn
sử dụng1: Kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền xin chủ trương cải tạo, sửa chữa, nâng cấp;
Kiên quyết không đưa vào khai thác các hạng mục đã hết niên hạn sử dụng, không đảm
bảo an toàn theo quy định khi chưa được cải tạo, sửa chữa, nâng cấp.
Trường hợp công trình xét thấy có dấu hiệu nguy hiểm, không an toàn trong quá
trình sử dụng, cần thực hiện các biện pháp khẩn cấp như ngừng sử dụng công trình, di
chuyển người và tài sản sang nơi khác để đảm bảo an toàn, báo cáo ngay Sở hoặc
Phòng GDĐT (theo phân cấp), chính quyền địa phương được biết để có hướng phối
hợp xử lý, nhằm tránh sự cố xảy ra.
Các cơ sở giáo dục có công trình đang xây dựng phải yêu cầu đơn vị thi công
thực hiện đúng các quy định đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, học sinh trong quá
trình vừa thi công vừa hoạt động giáo dục (tiếng ồn, biển báo công trình, tường rào che
chắn, an toàn phòng chống cháy nổ và các biển báo cần thiết khác...). Nếu xét thấy
không an toàn thì kiên quyết dừng thi công và báo cáo cho cơ quan quản lý trực tiếp,
chính quyền địa phương để có hướng phối hợp xử lý kịp thời.
b) Hạng mục cây xanh trong trường học:
Các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện tốt công văn số1535 /SGDĐT-CTTT, ngày
15/6/2020 của Sở GDĐT về việc chấn chỉnh việc trồng, chăm sóc, bảo quản cây xanh
trong trường học. Ngoài ra, cần có kế hoạch trồng mới, thay thế dần các loại cây không
nằm trong danh mục cho phép; thường xuyên tổ chức kiểm tra và có biện pháp xử lý kịp
thời đối với các cây có nguy cơ đổ ngã, gây mất an toàn cho thầy, cô giáo và học sinh.
3.Tiếp tục rà soát các văn bản có liên quan đến công tác phổ cập bơi, công tác phòng
chống tai nạn thương tích, phòng, chống đuối nước trong ngành GD;thường xuyên nhắc
nhở học sinh không chơi các trò chơi nguy hiểm, như: nô đùa, chạy nhảy ở hành lang
các tầng cao, leo trèo tường rào, lan can, những công trình đang thi công…; khuyến
cáo các em tuyệt đối không được chơi, đùa nghịch gần ao, hồ, sông suối, kênh, rạch,
hố công trình, nơi tiềm ẩn nguy cơ đuối nước, tự ý hoặc rủ nhau tắm, đi bơi khi
không có người lớn đi cùng. Tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức phòng, tránh
tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh trong các giờ sinh hoạt tập thể hoặc ở các
thời điểm thích hợp; hạn chếhọc sinh tụ tập đông trước cổng trường gây mất an toàn
giao thông và không đảm bảo các quy định về phòng chống dịch bệnh.
4.Các Phòng GDĐT chỉ đạo các trường trực thuộc; các đơn vị thuộc Sở chủ
động tổ chức kiểm tra việc thực hiện các nội dung nêu trên. Báo cáo kết quả kiểm tra
về UBND huyện, thị, thành phố trước ngày 20/10/2020 (đối với các đơn vị trực thuộc
Phòng GDĐT); báo cáo về Sở GDĐT (đối với các đơn vị trực thuộc Sở) trước ngày
15/10/2020. Trong thời gian tới, Sở GDĐT sẽ tăng cường kiểm tra việc thực hiện công
tác này đối với các đơn vị trực thuộc.
Các phòng GDĐT có thể chuyển tiếpvăn bản này đến các cơ sở giáo dục trực
thuộc (nếu không có hướng dẫn thêm),

Tuổi thọ công trình xây dựng được xác định trên cơ sở độ bền vững của công trình quy định tại Mục 2.2.1.8 của
QCVN 03:2012/BXD, cụ thể: Công trình bán kiên cố (Cấp IV): niên hạn sử dụng không quá 20 năm; Công trình kiên
cố (cấp III) niên hạn sử dụng từ 20 năm đến dưới 50 năm
1

Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt nội dung công
văn này. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở
GDĐT (Phòng Chính trị tư tưởng, Điện thoại 02963.958.979) để xem xét và giải quyết theo
thẩm quyền./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GDĐT (Vụ GDCTHSSV,GDTC);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy AG;
- VP. UBND tỉnh An Giang;
- Ban ATGT tỉnh;
- Sở GTVT AG;
- Công an tỉnh (P CSGT, PA03,PV05);
- Đài PTTH AG;
- Báo AG;
- UBND huyện, TX, TP;
- Giám đốc, các PGĐ Sở GDĐT;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, KH-TC, CTTT.
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