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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đại Từ, ngày 20 tháng 5 năm 2019

V/v đảm bảo an ninh, an toàn trường học; đảm
bảo trật tự an toàn giao thông; phòng, tránh tai
nạn thương tích và đuối nước dịp hè 2019

Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học và THCS trong toàn huyện
Căn cứ Công văn số 1555/SGDĐT-CTTT ngày 07/9/2018 của Sở Giáo dục và
Đào tạo tỉnh Thái Nguyên về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục chính trị,
tư tưởng trường học năm học 2018 - 2019.
Thực hiện Công văn số 624/PGDĐT-CTHS, ngày 25/9/2018 của Phòng Giáo
dục và Đào tạo Đại Từ về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị tư
tưởng và công tác học sinh năm học 2018 - 2019.
Phòng Giáo dục và Đào tạo Đại Từ đề nghị các đơn vị Mầm non, Tiểu học và
THCS triển khai công tác đảm bảo an ninh, an toàn trường học; đảo bảo trật tự an
toàn giao thông; phòng, tránh tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh trong
thời gian nghỉ hè năm 2019, với các nội dung cụ thể sau:
1. Tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo
của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện, Phòng GDĐT
huyện về phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em, học sinh. Chú trọng
tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên,
học sinh của các đơn vị trường học trong việc tuân thủ các quy định về an toàn,
phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước.
2. Hướng dẫn học sinh kỹ năng phòng, tránh tai nạn đuối nước; khuyến cáo
học sinh không chơi ở những nơi gần ao, hồ, sông suối, hố công trình, những nơi có
biển báo nguy hiểm…; khi đi bơi phải có người lớn đi cùng, không tự ý đi tắm ao,
hồ, sông, suối, … Quản lý chặt chẽ hoạt động của học sinh cuối năm học, đặc biệt là
học sinh cuối khóa. Phối hợp với phụ huynh học sinh kiểm tra, giám sát, quản lý các
hoạt động như: tổ chức liên hoan, giao lưu, dã ngoại, chụp hình lưu niệm,… cuối
khóa học. Tuyệt đối nghiêm cấm các hoạt động tự phát do học sinh tự tổ chức.
3. Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm quan tâm, đề nghị các bậc cha mẹ tăng cường
quản lý con em trong thời gian nghỉ hè. Khuyến khích phụ huynh cho con em tham gia
các lớp học bơi, các hoạt động do địa phương, nhà trường tổ chức trong dịp nghỉ hè;
4. Phối hợp với tổ chức Đoàn, Đội tại địa phương tổ chức các hoạt động hè
vui tươi, lành mạnh, tạo nhiều sân chơi cho học sinh tham gia; phối hợp hướng dẫn
học sinh tham gia các lớp học bơi, các khóa giáo dục kỹ năng sống…; Phối hợp với
Trung tâm y tế huyện hoặc trạm y tế xã trong việc tổ chức tuyên truyền, tập huấn
cho cán bộ y tế học đường, giáo viên, cha mẹ học sinh và học sinh về cách sơ cứu,
cấp cứu khi bị đuối nước. Khuyến khích các trường, cơ sở giáo dục phối hợp với các
trung tâm tổ chức các hoạt động hè tại trường (các câu lạc bộ thể thao, văn hóa, văn
nghệ; lớp học bơi và các khóa giáo dục kỹ năng sống....), tạo điều kiện để học sinh
được tham gia khi có nhu cầu, nguyện vọng.

5. Chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với cơ quan công an địa phương
đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn trường học; phòng chống vi phạm pháp
luật; phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp gây mất an ninh, an
toàn nhà trường.
6. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, kịp thời có phương án ứng
phó trước hiện tượng thời tiết bất thường, thiên tai, bão, lũ, lụt..., nhằm đảm bảo an
toàn nhà trường.
7. Quán triệt cán bộ, giáo viên và học sinh thực hiện nghiêm túc Luật Giao
thông đường Bộ và các quy định về ATGT: Không uống rượu bia, sử dụng chất ma
túy khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi
đi mô tô, xe máy, xe đạp điện; không vượt quá tốc độ, không sử dụng điện thoại khi
lái xe; đảm bảo an toàn khi qua đường ngang đường sắt và khi từ đường phụ ra
đường chính. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm ATGT và báo cáo kết quả xử lý
đúng thời gian quy định. Đưa nội dung giáo dục pháp luật về trật tự ATGT là một
trong những tiêu chí đánh giá thi đua hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong đơn vị.
8. Phổ biến tuyên truyền cho học sinh về các tình huống dễ xảy ra tai nạn giao
thông và các kỹ năng, biện pháp phòng tránh; mặc áo phao đúng quy định khi đi
phương tiện thủy; các biện pháp hạn chế tai nạn xe mô tô, xe gắn máy, tai nạn đắm
đò, tai nạn đường ngang đường sắt, khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông
cộng đồng.
9. Xây dựng quy định cụ thể về việc học sinh phải tuân thủ các quy định của
Luật giao thông đường bộ, các quy tắc giao thông, có hình thức xử lý kỷ luật phù
hợp với những trường hợp học sinh vi phạm để kịp thời răn đe, giáo dục học sinh và
thông báo cho tất cả phụ huynh biết để cùng phối hợp thực hiện.
10. Lồng ghép nội dung giáo dục về văn hóa giao thông vào các hoạt động
ngoại khóa và các buổi sinh hoạt hè.
11. Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; các em học sinh, các bậc phụ
huynh ký cam kết thực hiện tốt các quy định đảm bảo an toàn giao thông trong dịp
nghỉ hè.
12. Xây dựng kế hoạch phân công lãnh đạo và giáo viên, nhân viên thực hiện
nghiêm túc việc trực trường trong những ngày nghỉ hè. Thường xuyên tổ chức kiểm tra,
tự kiểm tra rà soát các điều kiện an toàn trong các đơn vị trường học. Xử lý, khắc phục,
giải quyết khi có vụ việc xảy ra và báo cáo kịp thời về Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Nhận được Công văn này, Phòng GDĐT Đại Từ đề nghị các nhà trường nghiêm
túc triển khai thực hiện. Khi có vụ việc xảy ra cần thông tin, báo cáo kịp thời về Phòng
GDĐT qua số điện thoại của các đ/c lãnh đạo (đ/c Trần Đăng Minh: 0968.075.222; đ/c
Phan Tuấn: 0988.808.458; đ/c Vũ Thị Bích Hường: 0913.159.974; đ/c Vũ Thị Lan
Oanh: 0916.568.216) để biết và kịp thời chỉ đạo./.
Nơi nhận:

TRƯỞNG PHÒNG

- UBND huyện (B/cáo);
- Sở GDĐT (B/cáo);
- LĐ Phòng GD (Chỉ đạo);
- Như kính gửi (T/hiện);
- Lưu: VT, CTHS.
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