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KẾ HOẠCH
Triển khai công tác bảo đảm an toàn trường học và tăng cường
bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 6 tháng cuối năm 2020
Thực hiện Kế hoạch số 444/KH-BGDĐT ngày 19/6/2020 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn trường học năm 2020;
Công văn số 1315/UBND-KGVX ngày 24/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về
việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng
Chính phủ; Công văn số 1197/UBND-NC ngày 05/6/2020 của Ủy ban nhân dân
tỉnh về phòng ngừa tai nạn giao thông đường thủy do các phương tiện hoạt động
trên sông, suối, hồ thủy điện, thủy lợi gây ra và Công văn số 1286/UBND-NC
ngày 19/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện văn bản
số 700/TTg-CN ngày 10/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ và tăng cường bảo
đảm trật tự, an toàn giao thông 6 tháng cuối năm 2020.
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) xây dựng Kế hoạch triển khai công tác
bảo đảm an toàn trường học và tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 6
tháng cuối năm 2020, cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
- Tăng cường công tác bảo đảm an toàn trường học, y tế học đường, tạo
sự chuyển biến tích cực về năng lực quản lý, kỹ năng ứng phó với các tình
huống dịch bệnh khẩn cấp góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho
người học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
về giao thông đường bộ, đường thủy nội địa nhằm nâng cao kiến thức, ý thức
trách nhiệm và ứng xử có văn hoá khi tham gia giao thông cho toàn thể cán bộ,
công chức, viên chức, phụ huynh học sinh và học sinh, sinh viên.
2. Yêu cầu
- Duy trì các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong trường học; giải
quyết triệt để các nguy cơ gây mất an toàn trong trường học; xác định một số nội
dung cấp bách trong công tác bảo đảm an toàn trường học để tập trung nguồn
lực triển khai các giải pháp hiệu quả trong năm 2020; đồng thời tăng cường cơ
sở vật chất trường/lớp học, giải quyết triệt để các nguy cơ gây mất an toàn
trường học trong mùa mưa bão.
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- Rà soát, thống kê và ký hợp đồng với các đơn vị đủ điều kiện cung cấp
dịch vụ xe đưa đón học sinh năm học 2020-2021; kiểm soát, xử lý học sinh vi
phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ, đường thủy đến trường.
II. Nội dung
1. Công tác bảo đảm an toàn trường học
a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền
Tăng cường tuyên truyền các nội dung bảo đảm an toàn trường học,
phòng, chống thiên tai, dịch bệnh trong các cơ sở giáo dục vào đầu năm học
mới.
b) Bảo đảm an toàn tuyệt đối về sức khỏe đối với người học, giáo viên,
cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên trong các cơ sở giáo dục
- Duy trì các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong các trường học,
tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước nguy cơ dịch bệnh.
- Tiếp tục triển khai công tác phòng ngừa, can thiệp, hỗ trợ bạo lực học
đường trong trường học.
c) Hệ thống hóa các tài liệu, học liệu cần thiết phục vụ công tác giáo dục
bảo đảm an toàn trường học, phòng, chống dịch bệnh cho học sinh, giáo viên
nhằm bảo đảm việc lồng ghép, tích hợp giáo dục kỹ năng vào một số nội dung
chương trình giáo dục và hoạt động giáo dục.
d) Rà soát thực trạng, bổ sung nhân sự bảo đảm thực hiện đầy đủ, hiệu
quả công tác bảo đảm an toàn trường học và y tế học đường phù hợp với thực tế
địa phương.
2. Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 6 tháng cuối năm
- Tăng cường kiểm tra xe đưa đón học sinh; gắn trách nhiệm của Hiệu
trưởng nhà trường trong việc ký hợp đồng với đơn vị đủ điều kiện cung cấp dịch
vụ xe đưa đón học sinh.
- Có biện pháp kiểm soát, xử lý học sinh vi phạm quy định khi tham gia
giao thông đường bộ, đường thủy đến trường.
III. Kinh phí
- Từ ngân sách Nhà nước; kinh phí chi thường xuyên của các cơ sở giáo
dục;
- Từ nguồn tài trợ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
IV. Tổ chức thực hiện
1. Phòng Giáo dục Trung học, Sở GDĐT
- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn công tác bảo đảm an toàn trường học cho
cán bộ, giáo viên ở các cơ sở giáo dục.
- Tổng hợp danh sách xe đưa đón học sinh trong toàn tỉnh năm học 20202021; tham gia kiểm tra xe đưa, đón học sinh do Sở Giao thông vận tải chủ trì.
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2. Các phòng giáo dục và đào tạo
- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc triển khai thực hiện nội dung của
Kế hoạch;
- Tổng hợp danh sách xe đưa đón học sinh năm học 2020-2021 theo biểu
mẫu 1 (đính kèm).
3. Các trường phổ thông thuộc Sở
Triển khai thực hiện nội dung của Kế hoạch đồng thời lập danh sách xe
đưa đón học sinh năm học 2020-2021 theo biểu mẫu 2 (đính kèm).
Lưu ý: Danh sách xe đưa đón học sinh năm 2020-2021 gửi về Sở GDĐT
(qua email: phonggdtrh.sogialai@moet.edu.vn) trước ngày 25/8/2020.
Sở GDĐT đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện kịp thời, đồng thời chủ
động tổ chức sơ kết, tổng kết, khen thưởng, nhân rộng mô hình trường học an
toàn, phòng chống dịch bệnh tại các địa phương. Trong quá trình thực hiện, nếu
có vướng mắc, đơn vị liên hệ về Sở GDĐT, qua Phòng Giáo dục Trung học,
điện thoại: 02693.821.650 để cùng giải quyết./.
Nơi nhận:
- Bộ GDĐT;
- UBND tỉnh;
(để b/c)
- Ban Giám đốc;
- Các phòng GDĐT (để tr/khai);
- Các trường phổ thông trực thuộc Sở (để th/h);
- Lưu: VT, GDTrH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Long

Sở Giáo dục và
Đào tạo
Tỉnh Gia Lai
13.07.2020
10:42:39 +07:00

