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Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

V/v hướng dẫn triển khai thực
hiện Chỉ thị số 505/CT- G ĐT “Tăng
cường các giải pháp đảm bảo an toàn
trong các cơ sở giáo dục” trên địa bàn
thành phố Thủ Dầu Một

Kính gửi:
-

Hiệu trưởng trường Mầm non, Mẫu giáo;
Hiệu trưởng trường Tiểu học;
Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở;
Chủ cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Căn cứ công văn số 296/SG ĐT-CTTTPC, ngày 03/3/2017 của Sở Giáo dục
và Đào tạo (G ĐT) tỉnh ình ương về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị
số 505/CT- G ĐT về “Tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo
dục” trên địa bàn tỉnh;

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ sức khỏe, phòng ngừa tai nạn cho công
chức, viên chức, nhân viên và học sinh trong các cơ sở giáo dục công lập và ngoài
công lập (CSG ) trực thuộc: Mầm non, Mẫu giáo (MN-MG), Tiểu học (TH),
Trung học cơ sở (THCS) theo tinh thần Chỉ thị số 505/CT- G ĐT, Phòng G ĐT
thành phố Thủ ầu Một đề nghị các CSG trực thuộc tăng cường chỉ đạo công tác
đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học phòng, chống cháy nổ và các tệ nạn xã
hội xâm nhập trường học theo các nội dung sau:
1. iệu trưởng các CSG có trách nhiệm phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ
thị 505/CT- G ĐT ngày 20/02/2017 đến từng công chức, viên chức, nhân viên và
học sinh để quán triệt thực hiện; tăng cường bồi dưỡng, nâng cao ý thức trách
nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; tiếp
tục thực hiện nghiêm Chỉ thị sổ 8077/2007/CT- G ĐT ngày 21/12/2007 của Bộ
trưởng Bộ G ĐT về tập trung kiểm tra chấn chỉnh vi phạm đạo đức nhà giáo. Hiệu
trưởng các CSGD chịu trách nhiệm trước Phòng G ĐT, U N thành phố Thủ
Dầu Một khi đê xảy ra các vụ việc liên quan đến vi phạm đạo đức nhà giáo hoặc
các vụ việc ảnh hưởng đến an toàn của người học. Xử lý kịp thời, nghiêm túc theo
quv định của pháp luật đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm.
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2. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp công tác giữa
công an và ngành giáo dục theo Kế hoạch số 114/KH-SG ĐT-CAT ngày 22/01/2010
của Sở G ĐT và Công an tỉnh ình ương; Kế hoạch số 32/KH-PGD-CATXTDM,
ngày 21/4/2010 của Công an thị xã Thủ Dầu Một (nay là Công an thành phố Thủ
Dầu Một) và Phòng G ĐT về việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn,
an ninh, trật tự tại các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Thủ Dầu
Một. Tổ chức lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, giáo dục
nội dung về phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, I S, văn hóa phẩm độc hại,
bạo lực học đường trong các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt chủ nhiệm, sinh hoạt
đoàn, đội và phát động học sinh tố giác những biểu hiện bất thường, mâu thuẫn nảy
sinh trong học sinh, giữa học sinh với thanh thiếu niên bên ngoài để nhà trường và
công an chủ động có biện pháp giải quyết.
3. Mỗi trường TH-THCS đều phải thành lập Ban chỉ đạo phòng chống bạo
lực học đường, mô hình “em là chiến sĩ an ninh nhỏ” ở đơn vị để xây dựng kế
hoạch thực hiện. Hiệu trưởng các CSGD xây dựng và tổ chức thực hiện quy trình,
qui chế phòng ngừa học sinh vi phạm pháp luật thông qua công tác quản lý học
sinh trong giờ học. Nâng cao vai trò trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm lớp và
phát huy vai trò tự quản của các tổ chức Đoàn, Đội, lực lượng bảo vệ trong các nhà
trường; đồng thời phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với an Đại diện cha mẹ học
sinh, Công an địa phương, Đoàn TNCS ồ Chí Minh, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến
binh, Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức và chính quyền địa phương triển khai
quyết liệt các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn có hiệu quả tình trạng học sinh
đánh nhau; các hành vi bạo lực, xâm hại đối với học sinh trong các trường học; tổ
chức phát động phong trào tố giác tội phạm và các TNXH xâm nhập trường học; tổ
chức mạng lưới nắm tình hình trong nhà trường, về diễn biến hoạt động của các
loại đối tượng ngoài xã hội trong khu vực các trường học để thông báo cho công an
có kế hoạch phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm hoạt động gây án.
4. Tổ chức thực hiện nghiêm việc hát Quốc ca trong các lễ chào cờ; triển
khai các hoạt động giáo dục theo chủ đề kết hợp với các hoạt động vui chơi, thực
hành trải nghiệm trong các CSGD trên địa bàn; tăng cường các hoạt động tập thể,
hoạt động xã hội; đưa hoạt động trực nhật, hoạt động vệ sinh trường lớp, các công
trình trong khuôn viên nhà trường vào quy chế, nội quy của từng đơn vị. Xây dựng
và tăng cường hình thức hoạt động của các câu lạc bộ văn hóa, thể thao, câu lạc bộ
học tập, như: Tiếng nh, Toán, Thơ văn.v..v... theo năng khiếu và sở thích của học
sinh trong các nhà trường; chỉ đạo thực hiện có nề nếp việc tổ chức tập thể dục giữa
giờ cho học sinh và hô khẩu ngữ sau khi tập thể dục, giờ học thể dục.
Các CSGD khi tổ chức cho học sinh thực hiện chương trình giáo dục ngoài
giờ lên lớp, các hoạt động ngoại khoá, tham quan, dã ngoại, tham dự các lễ hội, các
di tích lịch sử cách mạng ở các địa bàn trong, ngoài thành phố Thủ ầu Một phải
xây dựng kế hoạch và được sự thống nhất với cha mẹ học sinh, báo cáo xin ý kiến
của Phòng G ĐT, trong tổ chức phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho thầy và trò.
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5. Thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm tại các
CSGD, đặc biệt là các trường học có tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh. Chú
trọng công tác vệ sinh trường lớp, kiểm tra thường xuyên nhà vệ sinh, căn tin
trường học, bếp ăn tập thể.
6. Thực hiện nghiêm túc lịch trực của lãnh đạo nhà trường trong tất cả các
ngày trong tuần, kịp thời giải quyết dứt điểm những vụ việc xãy ra gây mất trật tự,
an ninh, an toàn trường học. Không để xảy ra các vụ trộm, cắp mất mát tài sản của
nhà trường đặc biệt là trong dịp nghỉ lễ, tết. Quán triệt và thực hiện nghiêm các quy
định về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; các quy định về quản lý và xử lý
các loại hóa chất độc hại, quy trình quản lý phòng thí nghiệm, an toàn, vệ sinh lao
động, đảm bảo môi trường trường học an toàn. Tăng cường kiểm tra các phương
tiện, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, chủ động xây dựng phương án phòng
cháy chữa cháy và chống trộm cắp tài sản trong đơn vị;
7. Các bộ phận chuyên môn phòng G ĐT chủ động xây dựng kế hoạch phối
hợp với các ban, ngành có liên quan thường xuyên kiểm tra các CSGD, đặc biệt là
các CSGD mầm non (CSGD) ngoài công lập về việc quản lý cấp phép hoạt động và
việc thực hiện các điều kiện đảm bảo trường học an toàn, phòng chống tai nạn
thương tích; các quy định về đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động phòng chống cháy
nổ; các quy định về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự trường học.
Xử lý nghiêm các CSGD, tổ chức, cá nhân vi phạm và công bố công khai trên các
phương tiện truyền thông.
8. Các CSG tăng cường phổ cập bơi cho học sinh, đẩy mạnh các biện pháp
ngăn ngừa, phòng chống đuối nước trẻ em.
Nhận được công văn này, Phòng G ĐT yêu cầu iệu trưởng các cơ sở giáo
dục nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng
mắc cần phản ánh về Phòng G ĐT (qua bộ phận phụ trách chuyên môn cấp học)
để kịp thời trình lãnh đạo giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Website: Phòng G ĐT;
- Lưu: VT.
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