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Thời gian qua các đơn vị đã phối hợp triển khai thực hiện tốt các biện 

pháp bảo đảm an toàn cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường 

học. Để làm tốt hơn nữa công tác này, đặc biệt là trong giai đoạn chuyển mùa, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm 

một số nội dung sau: 

1. Công tác đảm bảo an toàn trong trường học: 

- Chỉ đạo, tổ chức kiểm tra toàn bộ cây xanh trong các cơ sở giáo dục, nếu 

phát hiện cây nào có nguy cơ ngã, đổ, không an toàn cho học sinh, cán bộ, giáo 

viên, nhân viên thì báo cáo ngay cấp có thẩm quyền để xử lý; đồng thời, thường 

xuyên nhắc nhở học sinh không nên chơi gần những cây xanh khi có giông lốc, 

gió mạnh tránh nguy cơ gãy cành hoặc trốc gốc gây tai nạn (như xảy ra ở trường 

THCS Bạch Đằng, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh vào sáng ngày 26/5). 

- Về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh: 

+ Tiếp tục thực hiện nghiêm các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh 

theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 1398/BGDĐT-

GDTC ngày 23/4/2020; 

+ Tổ chức tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất 

huyết cho học sinh, phụ huynh học sinh và cộng đồng biết, thực hiện; huy động 

giáo viên, học sinh tham gia vệ sinh môi trường, diệt muỗi, loăng quăng và đề 

xuất, phối hợp với Trung tâm Y tế tại địa phương phun hóa chất diệt muỗi; 

+ Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn khi tổ chức bán trú. 

- Thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở và phối hợp với gia đình học sinh 

để quản lý, giáo dục học sinh nhằm giảm thiểu các nguy cơ tai nạn, đặc biệt là 

tai nạn đuối nước. 

2. Công tác đảm bảo ATGT đối với học sinh phổ thông:  

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đảm bảo 

trật tự an toàn giao thông; thường xuyên quán triệt học sinh nghiêm túc chấp 

hành quy định về việc đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe 

đạp điện, không chở quá số người quy định, không điều khiển xe mô tô, xe gắn 

máy khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe.  



- Yêu cầu cha mẹ học sinh nhắc nhở, giáo dục con em tự giác chấp hành 

các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông; tuyệt đối không giao xe mô 

tô, xe gắn máy cho học sinh chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe.  

- Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn (Công an giao 

thông) xử lý nghiêm các trường hợp học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông, 

tùy theo mức độ vi phạm xử lý từ nhắc nhở, giáo dục đến xử lý kỷ luật theo quy 

định.  

Đưa tiêu chí chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông vào đánh giá 

xếp loại hạnh kiểm học sinh. 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức kiểm tra việc thực hiện cam kết 

giữa gia đình và nhà trường trong công tác giáo dục và bảo đảm trật tự an toàn 

giao thông cho học sinh. Gắn trách nhiệm người đứng đầu các cơ sở giáo dục để 

xảy ra tai nạn giao thông liên quan đến học sinh. Xem xét công tác tuyên truyền 

giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông là một trong những tiêu chí đánh 

giá cơ sở giáo dục hằng năm.  

Nhận được Công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ 

trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
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