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Số: 94 /PGDĐT

Di Linh, ngày 03 tháng 6 năm 2020

V/v tăng cường các biện pháp đảm bảo an
toàn trường học, phòng chống
tai nạn thương tích

Kính gửi: Các đơn vị trường học trực thuộc.
Thực hiện Văn bản số 906/SGDĐT ngày 01/6/2020 của Sở Giáo dục và
Đào tạo Lâm Đồng về tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn trường học,
phòng chống tai nạn thương tích; Phòng Giáo dục và Đào tạo Di Linh yêu cầu
Hiệu trưởng các đơn vị trường học triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm
- Tổ chức tuyên truyền các điều kiện, nguyên tắc đảm bảo vệ sinh an toàn
thực phẩm (VSATTP) đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.
- Đối với các trường tổ chức bán trú, nội trú thường xuyên kiểm tra, giám
sát chặt chẽ, đúng quy trình VSATTP; đảm bảo đúng khẩu phần, chế độ dinh
dưỡng trong mỗi bữa ăn.
2. Công tác phòng cháy chữa cháy, quản lý vật liệu nổ
- Phối hợp với Công an địa phương tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, giáo
viên, nhân viên và học sinh thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về tàng
chữ, sử dụng vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái pháp luật.
- Thường xuyên kiểm tra, rà soát hệ thống điện, các nguồn vật liệu có nguy
cơ gây cháy nổ, hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) nhằm hạn chế đến mức
thấp nhất nguy cơ gây cháy nổ.
- Đối với giáo viên, nhân viên thiết bị tham gia giảng dạy các tiết thực hành
cần đặc biệt chú ý các điều kiện đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh.
- Tổ chức dạy kĩ năng phòng, chống cháy nổ phải có giáo viên hoặc kĩ
thuật viên chuyên về lĩnh vực PCCC.
3. Đảm bảo an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương tích
- Tiếp tục thực hiện văn bản số 92/PGDĐT ngày 28/5/2020 của Phòng
Giáo dục và Đào tạo Di Linh về việc đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục ý thức chấp hành
pháo luật về an toàn giao thông; phòng, chống bạo lực học đường.
- Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, ứng xử văn
hoá trong môi trường giáo dục.
- Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kĩ năng thoát hiểm, ứng phó với
hiện tượng thời tiết bất thường, thiên tai, bão, lũ…nhằm đảm bảo an toàn cho
học sinh.
Nhận được công văn này yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị trường học
nghiêm túc triển khai thực hiện./.
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