
UBND QUAN LONG BIËN 
TRUONG MN �O THI VIÆT HUNG 

CONG HOA X� HÔI CHn NGH*A VIÆT NAM 
Doc lp - Ty do - Hanh phúc 

So: C+/QD-BGH 
V/v Kien toàn BCD xay drng trrong 

Long Bien. ngày J¬ tháng I n�m 2022 

hoc an toàn PTTNTT 

QUYET DINH 
Kien toàn ban chi �¡o xây dyng trurong hÍe an toàn 

phòng chông tai nan throng tích 

N�m hoe 2022-2023 

Can cu Thong t só 13/2010/TT-BGD DT ngày 15/4/2010 cua Bo 
GD&DT ban hành quy dinh ve xy dng trvong hoc an 1oàn. phòng chong tai 
nan. throng tich trong co so giáo duc Mam non: 

Cän cu Chi thË só 505/CT-BGDÐT ngày 20/2/2017 cua BÙ GD&ÐT vé 
viec 1àng cuong các giai pháp dam bao an toàn trong các co sß giáo duc; 

C�n cu Nghi �inh só 80/2017/ND-CP ngày 17/7/2017 cua Chinh phi quy 
dinh ve mói truong giáo duc an toàn, lành manh, thân thiÇn, phong, chóng bao 

rc hoc duong: 
/KH-PGD&ÐT ngày //2021 cua Phòng Can cu ké hoach só 

GD&DT Quan Long Biên vé thuc hiÇn nhiÇnm vu giáo duc chinh tri, tr turong. 
dao diic, lói sóng, cóng tác hoc sinh, hoat dong ngoài gio lên lóp, cong tác giáo 
duc the chát. ho¡t �Ùng the thao, y të truong hoc và xay dung truong hoc an 
1oan, hoc sinh tich curc n�m hÍc 2022 - 2023 

C�n cú vao tinh hinh thue tÁ, truong MN Dô thË ViÇt Hung: 

QUYÉT DINH 
Diêu 1: KiÇn toàn ban chi d¡o gôm các �ông chi (Có danh sách kèm theo) 

TT Ho và tên Chúc v Nhiem vy 

1. Dang ThË LÇ Chi Phó hieu trurong Truong ban 

2. Nguyén ThË Anh NguyÇt Nhân viên y te Phó ban 

3. Ta ThË Thanh Vân CTCD Uy viên 

BTCD Uy vien 4. Vuong Anh Tuyét 

5. Trân Duy Long To truong tô nuôi Uy viên 
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UBND QUAN LONG BIËN 
TRUONG MN DÖ TH. VI�T HUNG 

CONG IOÀ X HOI CHÚ NGH*A VIET NAM 
Doc lap-Ty do -Hanh phúc 

Giang Bièn, ngày tháng Ynäm 2022 So: 4 /KH-MNDTVH 

KE HOACH 
Triên khai công tác phòng chông tai nan thurong tích 

xây dung truong hÍc an toàn 

N�m hÍc 2022- 2023 

Can c Thong tu só 13/2010/TT-BGD DT ngày 15/4/2010 cua BÙ 
GD&DT ban hành quy dinh vé xáy dung truong hoc an toàn, phong chong tai 
nan. 1huong tich trong co so giáo due Mam non: 

C�n cù Chi thi só 505/CT-BGDDT ngày 20/2/2017 cua BÙ GD& DT ve 
viec t�ng cuong các giai pháp dam bao an toàn trong các co so giáo duc: 

Can cu Nghi dinh só 80/2017/NÐ-CP ngày 17/7/2017 cua Chinh phu quy 
dinh ve môi truong giáo duc an toàn, lành manh, thân thiÇn, phòng, chông bao 
luc hoe duomg: 

/KH-PGD&ÐT ngày / /2021 cua Phông Can cu ké ho¡ch só 
GD&DT Qugn Long Bien vë thuc hiÇn nhiem vu giáo dyc chinh tr/, tu turong. 

dao dúc. lói sóng. cóng tác hoe sinh, hoat dong ngoài gio lèn lóp, cong tác gido 
duc thê chái, hoat dong thê thao, y tê truong hoc và xay dung trrong hoc an 
1oàn, hoc sinh tích cye n�m hoe 2022 - 2023 

Truong mám non dô thË ViÇt Humg xây dung kê ho¡ch PTTNTT. 

hoc an toàn nhu sau: 

I. MrC �ÍCH YÊU CAU: 

Náng cao nhn thée và n�ng lyc cho cun bÙ, giáo viên, nhân viên, phå 
huynh và hÍc sinh trong viÇc phòng chông tai ngn thuong tich., chú trong nÙi 

dung phòng chông 1¡i n¡n giao thông, b¡o lye, duôi nuóc nhäm giäm tý lÇ tôi da 

tai nan thuong tích trong và ngoài nhà truong. 

T�ng cuong công tác tuyên truyên tói phs huynh phòng chông tai nan 

thuong tích, xây dång truong hÍc an toàn. 

- Dàm bao 100% cán bÙ. giáo viên, nhân viên trong truròng làm tôt công tác 

phong chông tai n¡n thuong tich vå n�m drgc kiên thúc, kù näng phòng chông 
tai nan thuong tích. 

- Truong triên khai thuc hiÇn tôt xây dyng truòng hÍc an toàn, phòng 

chông tai n¡n thuong tich góp phân xây dung môi truong Sáng- Xanh- S¡ch-

Dep; Trurong hÍc thân thiÇn - Hoc sinh tich cyc t¡0 môi truÝng sông, làm viÇc 
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+Huóng dân dàm bào an toàn cho hÍc sinh vê the chât, tinh thân, tinh 
mang trong moi ho¡t dÙng khi o truong mâm non. 

+Huong dän dàm bào an toàn cho cán bÙ, giáo viên, nhân viên khi thrc hành trong lao dÙng. 
3. Công tác khào sát, kiêm tra, kh�c phyc các nguy co gây tai nan thuong tích và xr lý khi tai nan thuong tích xäy ra. 
- Phoi hÍp vÛi các co quan dia phuong: Công an, y tê, xây dung, tham muu voi chinh quyën d/a phuong ve công tác kh£o sát nguy co tai nan thuong tich 

trong và ngoài nhà truong. Phân tich ro nguyên nhân dân dên các tai nan thuong tich tr dó bô sung nhïng biÇn pháp phòng chông tai nan thuong tích có hiÇu quá thiêt thyc. 

- Chù dÙng giám sát phát hiÇn kËp thÝi và có biÇn pháp kh�c phåc các nguy co gay tai n¡n thurong tich, không dê xay ra tai n¡n nghiêm trong trong nhà 
truong, xay dång phuong án thoát hiêm dam bào an toàn cho cán bÙ, giáo viën, nhân viên và hÍc sinh khi xày ra tai n¡n, hoà ho¡n, xû lý nhanh chóng kip thÝi 
dúng quy dËnh khi có tai n¡n thuong tích trong truong. 

Thuong xuyên quan tâm phông y tê nhà truong, bô sung trang thiêt bi, 
thuoc câp céu theo dúng danh måc quy dËnh. 

- Tô chúc cho trë �n bán trú dàm bao vÇ sinh an toàn thuc phâm. 
-Trang bj dây dç binh xit chïa cháy 100% các lÛp. bêp, huóng dân thao 

tác khi su dung binh chïa cháy cho cán bÙ, giáo viên, nhân viên trong truong, 
tap huân do qun tô chúc quy trinh su lý tinh huông khi có ho£ ho¡n xåy ra. 

TRU 
AM 
DO 

- Nhà truong có chê dÙ giao ban hàng tuân, thuong xuyên n�m b�t thông 
tin hai chiêu qua giáo viên chú nhiÇm các lóp, nhân viên d·c biÇt cán bÙ y tê có 

só truc hàng ngày. ghi chép dây �ù thông tin tai n¡n thuong tich, cách xu lý tai 

ET 

cho. 

- Vói giáo viên trên lóp, hàng ngày cân tuyên truyên tói phy huynh cách 

phong chông tai nan thuong tích và throng xuyên kiêm tra trang thiêt bË cça lóp: 
Diên, quat, cua só nh�m d£m bào an toàn cho tre 

- Vói nhân viên y tê cân tham muu vói BGH nhà truong công tác phòng 

hông tai n¡n thuong tich, phôi hop voi y të phurong. tp huân kièn thrc, ký 
n�ng so câp cru t¡i chô kip thoi, de xu�t phurong án giai quyét khi có tai nan 

thuong tích xäy ra. 

- VÛi dÙi ngk b£o vÇ trong truong can hõ trg tot gio dón và trå tr�, tránh ùn 

tãc giao thông quanh khu vrc trung tâm cua truong. góp phân xây dung truòng 
hoc thân thiÇn, an toàn. Kiêm tra phát hiÇn, xë lý kip thoi hÇ thông dây diÇn 

(nhât là mùa mua bão) de däm báo an toàn cho c£n bÙ, giáo viên, nhân viên vàà 

hoc sinh. 

4. Công tác kiêm tra, dánh giá, phát hiÇn kip thoi 
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KE HOACI TRUYÉN THÔNG 
TAI NAN THUONG TÍCI TRONG TRUÖNG MÁM NON 

STT Noi dung Thoi gian Ghi chú 

Phong chong dËch bÇnh Covid 19 Tuan 1+2/9/2022 

2 Phong chông dËch bÇnh sôt xuát huyêt Tuàn 3+4/9/2022 

3 Cach xu ly khi tré bË hóc sãc, sót co git Tuan 1+2/10/2022 

4 Cách xu ly vêt thuong ho, chây máu tuân 3+4/10/2022 

5 Làm gi khi tr� bË chày máu cam Tuân 1+2/11/2022 

6 Làm gi khi có cháy và khói Tuân 3+4/11/2022 

7 Phong chong bÇnh chán tay miÇng Tuan 1+2/12/2022 

8 So cuu khi bË �iÇn git Tuan 3+4/12/2022 

9 Giu âm cho trë vào müa �ôong Tuan 1+2/1/2023 

10 Ngo doc thuc phâm Tuàn 3+4/1/2023 

11 Viem hong ß tre em Tuàn 1+2/2/2023 

12 Phong chông bÇnh �ông xuân Tuân 3+4/2/2023 

13 Làm gi khi tré bË táo bón Tuan 1+2/3/2023 

14 Phong ngua, xu tri bong Tuan 3+4/3/2023 

15 Phong chông bÇnh can th/ ß tre Tuan 1+2/4/2023 

16 Phong ngùa, xu tri hóa ho¡n Tuan 3+4/4/2023 

17 Sai lam cça cha m� khi nuôi d¡y con Tuan 1+2/5/2023 

Tuan 3+4/5/2023 18 Phòng bênh mùa hè 
Tai liçu tham kh£o: 

- Ch�m sóc và phòng ngira tai bien ß TE. Cäm nang so câp céu ß TE và nguoi 

lón 
- Các tap chi (Cha m� và con, GD thù dö, GD gia dinh, Báo CAND) 
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