
    Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc,

 Thực hiện công văn số 1685/SGDĐT-HCQT ngày 28/5/2020 của Sở Giáo dục 
và Đào tạo Long An về tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự; đảm bảo sức 
khỏe CBQL, GV, NV và HS các trường;

Trong thời gian qua, tình trạng bạo lực học đường đã xảy ra nhiều nơi, nhiều 
GV, HS bị hành hung ảnh hưởng đến sức khỏe và tín mạng. Việc ngã đổ cây xanh 
trong nhà trường ảnh hưởng đến tính mạng của học sinh cũng đã xảy ra ở một vài 
địa phương trên cả nước. Để chủ động phòng chống, đảm bảo an toàn cho CBQL, 
GV, NV và học sinh, Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường tập trung thực 
hiện ngay các công việc sau:

1. Triển khai thường xuyên bằng nhiều hình thức đến đội ngũ các văn bản về 
tăng cường công tác đạo đức nhà giáo của các cấp như: Chỉ thị 1737/CT-BGDĐT 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao 
đạo đức nhà giáo; công văn số 291/GDĐT ngày 01/4/2019 Về việc tăng cường thực 
hiện các Quy định về đạo đức nhà giáo, công văn 513/GDĐT ngày 19/6/2018 về 
Tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo

Tổ chức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho CBQL, GV, NV và học 
sinh trong việc chủ động ngăn ngừa, phòng chống các rủi ro, tai nạn thương tích, 
không để xảy ra tình trạng bị bạo hành trong nhà trường. 

Kịp thời chủ động xử lý thông tin dư luận và các trường hợp vi phạm xảy 
ra tại đơn vị theo đúng quy định.

2. Rà soát trong việc thực hiện các nội dung, biện pháp để đảm bảo an ninh 
trật tự trường học, đảm bảo an toàn sức khỏe và tính mạng của đội ngũ CB, CC, VC 
và học sinh. Củng cố lực lượng bảo vệ nhà trường, quan tâm trong xây dựng cổng, 
hàng rào và CSVC cho công tác bảo vệ nhà trường. Tổ chức tiếp công dân và 
phụ huynh học sinh đúng quy định.  
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3. Đối với các trường có cấp học mầm non, tiểu học đề nghị Hiệu trưởng nhà 
trường có kế hoạch tổ chức, sắp xếp, bố trí giáo viên, nhân viên ... hỗ trợ những 
trường hợp học sinh đến trường sớm hay phụ huynh đến rước muộn (vào buổi 
trưa), tuyệt đối không để học sinh đứng ngoài cổng trường hay trong khuôn viên 
trường dưới thời tiết nắng nóng.

4. Thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở học sinh trong việc tránh tập trung 
sinh hoạt dưới sân trường nơi có nhiều cây xanh dễ ngã đổ do trồng lâu năm, bị mục 
gốc,... Liên hệ các ngành, các đơn vị chuyên môn phụ trách về công viên, cây xanh 
để được tư vấn về những loại cây được trồng an toàn trong sân trường, loại bỏ những 
loại cây có nguy cơ mất an toàn, dễ ngã đổ, không phù hợp với môi trường sư 
phạm. 

Tổ chức kiểm tra thường xuyên, có biện pháp chằng chống kịp thời các 
phòng học cũ đã xuống cấp  đề phòng mưa giông làm tốc mái, sụp đỗ ...  gây nguy 
hiểm cho học sinh và giáo viên.

 5. Hiệu trưởng nhà trường chủ động thuê mướn người dọn dẹp, cắt tỉa cành 
mục, chằng chống kịp thời nhằm tạo thông thoáng trong sân trường, tránh nguy hiểm 
khi có mưa giông. Tuyệt đối không sử dụng học sinh lao động dọn dẹp, chằng 
chống... nhằm giảm thiểu các rủi ro có thể xảy ra.   

Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường trực thuộc thực hiện nghiêm 
túc các nội dung nêu trên và có trách nhiệm với địa bàn mình phụ trách. Kịp thời báo 
cáo trực tiếp Trưởng Phòng GD&ĐT các trường hợp sự sự, sự việc xảy ra (nếu có)./.

Nơi nhận:  
- Như trên;
- Ban TG Huyện ủy; (b/c)
- VP HĐND&UBND huyện; (b/c)
- UBND các xã, thi trấn; (biết, phối hợp)
- Lưu: VT,TH./.                                                           
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