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Kính gửi:  

- Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Hiệu trưởng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc sở; 

- Giám đốc các trung tâm GDNN-GDTX huyện, thị xã, thành phố. 
 

Nhằm tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học, an toàn 

giao thông (ATGT) và phòng, chống, tai nạn thương tích (TNTT), tai nạn đuối nước 

(TNĐN) đối với học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu các đơn vị quan tâm 

thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Về công tác tuyên truyền vận động 

- Tiếp tục thực hiện các quy định của UBND tỉnh Quảng Trị, Sở GD&ĐT và các 

cơ quan có thẩm quyền về phòng, chống dịch Covid-19.  

- Thực hiện Công văn số 1713/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 18/5/2020 của Bộ 

GD&ĐT về việc tăng cường triển khai công tác bảo đảm trật tự ATGT trong HS phổ 

thông; Công văn số 1715/BGDĐT-GDTC ngày 18/5/2020 của Bộ GD&ĐT về việc 

tăng cường các giải pháp phòng, chống TNĐN dịp hè năm 2020; Công văn số 

1468/SGDĐT-TCCB-CTTT ngày 13/9/2019 của Sở GD&ĐT về thực hiện nhiệm vụ 

giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2019-2020. 

- Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp số 2986/QCPH-CAT-SGDĐT ngày 

20/10/2016 giữa Công an tỉnh và Sở GD&ĐT Quảng Trị về thực hiện nhiệm vụ bảo 

vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội 

phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

nhằm tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học. 

2. Về thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học, 

công tác ATGT và công tác phòng, chống TNĐN 

2.1. Công tác đảm bảo an ninh trường học 

Tiếp tục thực hiện Công văn số 03/SGDĐT-CTTT ngày 15/6/2018 của Sở 

GD&ĐT về tăng cường công tác chính trị, tư tưởng trong cán bộ, giáo viên, nhân viên 

và học sinh (CB, GV, NV và HS); phối hợp với chính quyền, công an địa phương và 

phụ huynh tăng cường các biện pháp tích cực để quản lý con em của gia đình không 

tham gia các tệ nạn xã hội, tụ tập chơi game; tích cực hưởng ứng công tác bảo đảm an 

ninh trật tự, an toàn trường học, không để xảy ra bạo lực học đường ở trong và ngoài 

trường học. 
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2.2. Công tác đảm bảo trật tự, an toàn trường học 

- Nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan Công an, Y tế, 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thường xuyên tổ chức các hoạt động phối hợp, phòng ngừa, 

ngăn chặn, hỗ trợ và can thiệp nhằm bảo vệ tốt sự an toàn cho HS, cụ thể như: Củng cố cơ 

sở vật chất của trường, phòng ngừa TNTT, phòng ngừa bỏng, nhiễm độc, phòng ngừa điện 

giật, phòng ngừa ngộ độc thức ăn; hoàn thiện, củng cố phòng y tế nhà trường, bố trí cán bộ 

y tế theo dõi công tác y tế học đường, phải có tủ thuốc và các trang thiết bị theo quy định tại 

Thông tư Liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 22/5/2016 của Bộ Y tế và Bộ 

GD&ĐT quy định về công tác y tế trường học để xử lý kịp thời khi CB, GV, NV và HS bị 

TNTT. 

- Tích cực phổ biến, tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho HS các quy định về 

phòng chống cháy nổ, chống các tệ nạn xã hội và phòng, chống bạo lực trong và ngoài 

nhà trường, thực hiện nghiêm túc nội quy trường, lớp. 

- Rà soát, kiểm tra các hạng mục cơ sở vật chất nhà trường như sân trường, bãi tập, 

tường rào, cây bóng mát, hệ thống điện, nước, quạt; kịp thời thay thế, sửa chữa các thiết 

bị, vật liệu vật dụng bị hỏng, cũ thiếu an toàn trong các phòng học, phòng chức năng, lan 

can các khu nhà cao tầng, hệ thống cửa sổ, cửa ra vào, trang thiết bị phòng học. 

- Chăm sóc, cắt, tỉa cành cây bóng mát và có thể gia cố thêm khung rào bảo vệ để 

phòng tránh đổ gãy hoặc ngăn trẻ leo trèo; kiểm tra những cây có nguy cơ đổ gãy để có 

thể chặt hạ hoặc thay thế. 

- Thường xuyên theo dõi, nắm bắt các hoạt động của HS trong giờ ra chơi, lúc tan 

trường, ... để xử lý kịp thời các hiện tượng vi phạm của HS, đặc biệt là hành vi gây gỗ, đánh 

nhau; chấn chỉnh, nhắc nhở kịp thời các hành vi dễ gây TNTT. 

- Tiếp tục thực hiện Công văn số 1369/SGDĐT-CTTT ngày 25/9/2017 của Sở 

GD&ĐT Quảng Trị về việc hướng dẫn công tác tổ chức ăn bán trú và hoạt động căn tin 

trong các cơ sở giáo dục (CSGD); tuyên truyền việc không ăn hàng rong xung quanh cổng 

trường. Thực phẩm thức ăn nhà bếp, nước uống phải đảm bảo vệ sinh, rõ nguồn gốc. Phải 

có hợp đồng cam kết mua bán thực phẩm sạch rõ nguồn gốc với công ty cung cấp.  

2.3. Công tác phòng, chống tai nạn đuối nước 

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ 

GD&ĐT, Sở GD&ĐT về phòng, chống TNĐN đến toàn thể CB, GV, NV và HS. Chú 

trọng tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức HS trong việc tuân thủ các quy định 

về an toàn phòng, tránh TNTT; trách nhiệm của CB, GV, NV và HS nhà trường trong 

phòng, tránh TNTT. 

- Tăng cường các nguồn lực tổ chức dạy bơi cho HS. Thực hiện nghiêm túc việc 

quán triệt, nhắc nhở, khuyến cáo các em trên đường từ nhà đến trường, từ trường về 

nhà và trong thời gian nghỉ lễ, nghỉ hè tuyệt đối không được chơi, đùa nghịch gần ao, 

hồ, sông suối, kênh, rạch, hố công trình, nơi tiềm ẩn nguy cơ đuối nước, không tự ý 

hoặc rủ nhau đi tắm, bơi khi không có người lớn đi cùng. 

- Chủ động phối hợp với các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể tại địa 

phương kiểm tra, giám sát, phát hiện các điểm nóng có nguy cơ cao xảy ra tai nạn đuối 
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nước và gắn các biển hiệu cảnh báo ở các điểm có nguy cơ như: ao, hồ, kênh mương, 

bãi tắm,…; hướng dẫn các em tham gia các hoạt động vui chơi lành mạnh; tổ chức các 

lớp học bơi, học kỹ năng an toàn phòng, chống TNĐN trong thời gian các em nghỉ hè. 

Kịp thời có phương án ứng phó trước hiện tượng thời tiết bất thường, thiên tai bão, lũ, 

lụt..., nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống đuối nước. 

- 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 HS toàn trường học bơi, phòng, chống 

TNĐN vào đầu các dịp hè.  

2.4. Công tác đảm bảo trật tự, ATGT  

Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, quán triệt các nội dung về công tác đảm bảo 

trật tự, ATGT; đôn đốc việc thực hiện cam kết của nhà trường, phụ huynh, HS về chấp 

hành quy tắc giao thông, đội mũ bảo hiểm, không chở quá số người quy định khi ngồi 

trên xe mô tô, xe gắn máy; thông báo đến cha mẹ HS và yêu cầu tuyệt đối thực hiện 

nghiêm túc việc không giao xe mô tô, xe gắn máy cho HS khi chưa đủ tuổi và chưa có 

giấy phép lái xe theo quy định của pháp luật; tiếp tục tuyên truyền, giáo dục các em HS 

về ATGT vào các buổi sinh hoạt đầu tuần, sinh hoạt lớp, ngoại khóa; có biện pháp nhằm 

không để xãy ra tình trạng lộn xộn, ùn tắc giao thông trước cổng trường... phối hợp với 

cơ quan chức năng trên địa bàn xử lý nghiêm các trường hợp HS vi phạm; tùy theo mức 

độ vi phạm xử lý từ nhắc nhở, giáo dục đến xử lý kỷ luật theo quy định; tiếp tục duy trì 

thực hiện nội dung giáo dục pháp luật về trật tự ATGT. 

2.5. Về hoạt động cuối năm học của HS 

- Việc tổ chức tổng kết năm học, tổ chức lễ tri ân và trưởng thành cho HS các 

lớp cuối cấp (nếu có) cần ngắn gọn, thiết thực, có ý nghĩa giáo dục, đảm bảo tuyệt đối 

an toàn; nghiêm cấm việc thu kinh phí để phục vụ tổng kết, tặng quà, ... trái quy định. 

Đối với trẻ cấp học mầm non, HS cấp tiểu học, việc tổ chức tham quan du lịch phải có 

sự dẫn dắt của phụ huynh. 

- Nếu HS cuối khóa có nguyện vọng gặp mặt chia tay, tri ân thầy cô giáo, yêu cầu 

Hiệu trưởng nhà trường phải xây dựng kế hoạch, họp bàn thống nhất với Ban đại diện cha 

mẹ HS lớp, trường về hình thức tổ chức. Việc tổ chức (nếu có) phải tiến hành gọn nhẹ, an 

toàn, thiết thực, không gây tốn kém, lãng phí, có sự chỉ đạo, giám sát của nhà trường và 

Ban đại diện cha mẹ HS trường, lớp. Nghiêm cấm việc HS sử dụng rượu, bia và các đồ 

uống có cồn khi tổ chức liên hoan, gặp mặt. 

- Việc HS chụp ảnh kỷ yếu (nếu có) phải được tư vấn, hướng dẫn của nhà 

trường, GVCN và phụ huynh để phù hợp với lứa tuổi và thuần phong mỹ tục. Không tổ 

chức đi picnic, dã ngoại, liên hoan, chụp ảnh kỷ yếu ở những nơi vắng vẻ, nguy hiểm, 

xa nhà, xa trường, không đảm bảo an toàn cho HS. 

- Chủ động làm việc với địa phương chuyển giao danh sách HS cho UBND xã, 

phường, thị trấn, chuyển giấy sinh hoạt Đội, Đoàn đến tận từng tổ chức Đoàn cơ sở để 

quản lý và phối hợp tổ chức các hoạt động trong hè. 

- Đối với những HS thuộc diện rèn luyện trong hè: Cần được theo dõi, giáo dục, 

động viên, tạo cơ hội cho các em tu dưỡng, rèn luyện; không gây khó khăn khi làm thủ tục 

xác nhận chuyển HS về nhà trường. Nếu HS có nhu cầu đi du lịch cùng gia đình, hoặc đi 

chữa bệnh, thăm người nhà phải báo cáo rõ địa chỉ nơi đến cho địa phương biết. 
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- Đối với những HS thuộc diện thi lại trong hè: Nhà trường xây dựng kế hoạch 

và hướng dẫn ôn tập, phụ đạo, thi lại cho HS; cần phân công GV có trách nhiệm dạy 

phụ đạo và hướng dẫn các em tự học hợp lý, hiệu quả; 

- Trước khi HS về nghỉ hè, GVCN tổ chức họp phụ huynh nhắc nhở việc quản lý, 

chăm sóc sức khỏe, bảo vệ sự an toàn, động viên HS tự học và giúp đỡ gia đình; thường 

xuyên giữ liên lạc với nhà trường để có biện pháp xử lý khi cần thiết; 

- Khuyến khích HS tham gia các hoạt động xã hội trên địa bàn như văn hóa, văn 

nghệ, thể thao, làm vệ sinh môi trường, cải tạo vẻ đẹp thôn xóm, khu phố, chăm sóc gia 

đình chính sách, nghĩa trang liệt sĩ; tham gia các lớp bồi dưỡng kỹ năng sống, thể dục 

thể thao, âm nhạc, mỹ thuật. 

3. Tổ chức thực hiện 

- Trưởng phòng GD&ĐT, Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị 

xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm phổ biến các quy 

định, công văn, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, các ban ngành địa phương 

để toàn thể CB, GV, NV và HS được biết, đồng thời hướng dẫn quán triệt và tổ chức 

thực hiện nghiêm túc nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học, ATGT và phòng, 

chống TNTT, TNĐN. 

- Thực hiện những nội dung này gắn với việc đánh giá chất lượng hoàn thành 

nhiệm vụ cuối năm của từng tổ chức, cá nhân. Thủ trưởng các đơn vị thường xuyên chỉ 

đạo, đôn đốc, kiểm tra nhằm không để xảy ra sự cố. 

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra công tác 

phối hợp giữa nhà trường và địa phương trong việc quản lý và tổ chức các hoạt động cho 

HS trong thời gian HS đang học tại trường, nghỉ hè và sinh hoạt tại địa phương. 

- Trong quá trình thực hiện cần xử lý, khắc phục, giải quyết khi có sự việc xảy ra 

và kịp thời báo cáo về Sở GD&ĐT (qua Văn phòng và Phòng TCCB-CTTT).  

Sở GD&ĐT yêu cầu Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố; Thủ 

trưởng các CSGD nghiêm túc tổ chức thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Vụ GDCT-CTHSSV, Bộ GD&ĐT (b/c); 

- Vụ GDTC, Bộ GD&ĐT (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Tỉnh Đoàn (p/h); 

- Ban ATGT tỉnh (p/h); 

- Sở LĐ-TB&XH, Sở VH-TT&DL, Sở Y tế (p/h); 

- UBND huyện, TX, TP (p/h); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Cổng TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, TCCB-CTTT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Thị Hương 
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