UBND TỈNH PHÚ YÊN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 172/SGDĐT- VP

Phú Yên, ngày 25 tháng 3 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tiếp tục tăng cường các biện pháp
đảm bảo an ninh trật tự, an toàn
trường học và phòng, chống tai nạn
thương tích, đuối nước

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã và thành phố;
- Các trường và đơn vị trực thuộc Sở.
Triển khai Kế hoạch số 72/KH-SGDĐT ngày 15/3/2021 của Sở Giáo dục
và Đào tạo về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng cơ quan
an toàn về ANTT năm 2021; Công văn số 226/SLĐTBXH-TE ngày 09/3/2021
của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh về việc tăng cường các biện
pháp phòng, chống tai nạn thương tích và phòng, chống đuối nước cho trẻ em.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị
xã và thành phố; các trường và đơn vị trực thuộc tập trung chỉ đạo thực hiện các
biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học và phòng, chống tai nạn
thương tích, đuối nước với các nội dung cụ thể sau:
1. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học

- Rà soát xây dựng lại các phương án bảo vệ vũ khí, trang thiết bị dạy học
môn giáo dục quốc phòng an ninh. Tuyệt đối không để xảy ra mất an toàn về vũ
khí trang thiết bị dạy học.
- Tăng cường nhắc nhở cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên, nhân viên và
học sinh cảnh giác việc kẻ xấu phát tán tài liệu tuyên truyền, xuyên tạc đường
lối, quan điểm của Đảng bằng công nghệ thông tin, mạng Internet, nhất là các
trang mạng xã hội (facebook hay email cá nhân).
- Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng học sinh và quản lý chặt học sinh
của trường mình để giải quyết và can thiệp kịp thời các xung đột, gây gỗ đánh
nhau; các vụ việc đánh nhau quay clip đăng trên mạng xã hội hay vi phạm các tệ
nạn xã hội của học sinh.
- Nhắc nhở học sinh chấp hành tốt quy định về trật tự an toàn giao thông;
Tổ chức tự kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo tuyệt đối không
để xảy ra cháy, nổ tại cơ quan, trường học.
- Rà soát, xây dựng lịch trực bảo vệ cơ quan, trường học cụ thể; thường
xuyên kiểm tra, nhắc nhở lực lượng bảo vệ nhà trường về tinh thần trách nhiệm,
luôn cảnh giác, không được chủ quan, lơ là khi thực hiện nhiệm vụ; bố trí nơi
nghỉ của bảo vệ thuận lợi quan sát nơi đặt tài sản có giá trị của nhà trường.
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- Xây dựng kế hoạch bảo vệ tài sản của nhà trường, của giáo viên và học
sinh. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác trực bảo vệ tại cổng ra vào của nhà trường;
tăng cường tuần tra, kiểm tra các địa điểm, phòng cất giữ tài sản, thiết bị máy
tính, két sắt cất giữ tiền mặt của nhà trường.
- Chỉ đạo kế toán, thủ quỹ không cất, giữ tiền mặt trong két sắt của nhà
trường theo quy định tài chính; có giải pháp lắp đặt hệ thống camera giám sát an
ninh, chuông báo động; kiểm tra, gia cố lại hệ thống cửa ra vào các phòng, nơi
bố trí đặt két sắt cất giữ tiền, các phòng máy vi tính, thiết bị dạy học, phòng hồ
sơ, giấy tờ quan trọng của nhà trường.
- Khi phát hiện các hành vi gây mất an ninh trật tự và an toàn; các tình
huống bất thường xảy ra cần báo ngay cho lực lượng công an địa phương cấp
cấp xã, phường, thị trấn hoặc công an huyện, thị xã, thành phố nơi trường đóng
và Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Văn phòng) để kịp thời tham mưu cho lãnh đạo
xử lý.
2. Công tác phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước
- Từ đầu tháng 3 đến hết thời gian nghỉ hè hàng năm, cũng là thời điểm
xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm, để lại nỗi đau cho gia đình và cộng đồng.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu hiệu trưởng các cơ sở giáo dục dành 01 lượng
thời gian tại các giờ Chào cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp chủ nhiệm, các cuộc họp
hội đồng sư phạm, … để tổ chức tuyên truyền, phổ biến: nguyên nhân và hướng
dẫn các kỹ năng cần thiết phòng, chống đuối nước cho học sinh.
- Rà soát xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tai nạn
thương tích, đuối nước cho học sinh của trường. Có biện pháp nhắc nhở cha mẹ
học sinh thấy rõ trách nhiệm trong bảo vệ chính con em mình.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị
xã và thành phố; các trường và đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra việc tổ
chức thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học và
phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước tại các cơ sở giáo dục thuộc trách
nhiệm quản lý./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ GDCTHSSV (Bộ GDĐT);
- BTG Tỉnh ủy;
- VP UBND tỉnh;
- Sở LĐTBXH tỉnh;
- PV05, PA03-CAT; BDQ-BCSQS tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo Sở GDĐT;
- Các phòng chức năng của Sở GDĐT;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, VP (Pu).
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