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V/v thành lập BCĐ xây dựng trường 

học an toàn – PCTNTT- Đảm bảo an 
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Long Biên, ngày       tháng    năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 Thành lập ban chỉ đạo xây dựng trường học an toàn- Phòng, chống tai nạn 

thương tích- Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học. 

 Năm học 2021- 2022 

  
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI 

Căn cứ Quyết định số 4458/QĐ-BGDĐT ngày 22/08/2007 của Bộ 

GD&ĐT ban hành quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai 

nạn, thương tích trong trường phổ thông; 

Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BGD ĐT ngày 15/4/2010 của Bộ 

GD&ĐT ban hành quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai 

nạn, thương tích trong cơ sở giáo dục Mầm non; 

Căn cứ Công văn số 3252/SGDĐT-CTTT ngày 14/9/2021 của Sở Giáo 

dục và đào tạo Hà Nội về việc đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống tai nạn 

thương tích năm học 2021-2022; 

Căn cứ Kế hoạch số 361/KH-UBND ngày 07/10/2021 của UBND quận 

Long Biên về triển khai công tác y tế học đường năm học 2021-2022 trên địa 

bàn quận Long Biên; 

Căn cứ Kế hoạch số 37/KH-PGD&ĐT ngày 08/11/2021 của Phòng 

GD&ĐT Hà Nội về việc xây dựng trường học an toàn – PCTNTT trong các 

trường học - Năm học 2021-2022 

Căn cứ vào tình hình thực tế, xét đề nghị của đồng chí phụ trách cơ sở vật 

chất, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học, PCTTTT 

QUYẾT ĐỊNH 
 

 Điều 1: Thành lập ban chỉ đạo xây dựng trường học an toàn - PCTNTT- 

Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học gồm các đồng chí (Có danh sách 

kèm theo) 

Điều 2: Ban chỉ đạo có nhiệm vụ kiểm tra, sửa chữa các trang thiết bị ở 

các lớp, bếp, các phòng chức năng, toàn bộ khu vực trường để đảm bảo an toàn 
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phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường 

học trong nhà trường; 

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên có tên 

trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 
 

 

Trần Thị Nghĩa Quỳnh 
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TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI 

 

 

DANH SÁCH 

Ban chỉ đạo xây dựng trường học an toàn- Phòng, chống tai nạn thương 

tích- Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học - Năm học 2021- 2022  

(Kèm theo QĐ số:       QĐ-MNHM ngày     tháng    năm 2021 

về kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng trường học an toàn- Phòng, chống tai nạn 

thương tích- Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1.  Trần Thị Nghĩa Quỳnh Hiệu trưởng Trưởng ban 

2.  Trần Thị Xuân Nhạn Phó hiệu trưởng Phó ban 

3.  Đào Thị Hải Yến Phó hiệu trưởng Phó ban 

4.  Đặng Thị Lan Anh Tổ trưởng văn phòng Thư ký 

5.  Nguyễn Văn Trưng Tổ trưởng bảo vệ Uỷ viên 

6.  Chu Thị Huế Trưởng ban TTND Uỷ viên 

7.  Nguyễn Thị Minh Thắng CTCĐ Uỷ viên 

8.  Nguyễn Thị Huệ Tổ trưởng chuyên môn Uỷ viên  

9.  Dương Thị Hương Quỳnh Kế toán Uỷ viên 

10.  Nguyễn Thị Thu Hà Nhân viên y tế Ủy viên 

11.  Nguyễn Thu Hương  Trưởng ban CMHS Uỷ viên 

 

(Danh sách này có 11 người) 
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TRƯỜNG MẦM MON HOA MAI 

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ  

(Kèm theo QĐ số:       QĐ-MNHM ngày     tháng     năm 2021 

về kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng trường học an toàn- Phòng, chống tai nạn 

thương tích- Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học) 

 

1. Đ/c Trần Thị Nghĩa Quỳnh - Hiệu trưởng - Trưởng ban: 

- Phụ trách chung, tổ chức, hướng dẫn giáo viên thực hiện phòng chống tai 

nạn thương tích, xây dựng trường học an toàn. 

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của trường theo từng quý, từng giai đoạn 

phù hợp với tình hình thực tế của trường. 

- Chỉ đạo, điều hành phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong ban chỉ 

đạo, chịu trách nhiệm toàn bộ các hoạt động. 

- Tham mưu các cấp: Đầu tư các trang thiết bị, cơ sở vật chất cho trường. 

2. Đ/c Trần Thị Xuân Nhạn, Đào Thị Hải Yến- Phó hiệu trưởng - Phó ban: 

- Tham mưu giúp trưởng ban những công việc được giao. 

- Cùng trưởng ban xây dựng kế hoạch và chỉ đạo điều hành việc thực hiện 

nhiệm vụ của các thành viên trong ban chỉ đạo 

- Kiểm tra các trang thiết bị, cơ sở vật chất, các khu vực trong trường. Đảm 

bảo công tác an ninh trật tự, an toàn trường học, thường xuyên kiểm tra các hệ 

thống PCCC trong nhà trường, tường rào, hệ thống điện xung quanh trường, bể 

nước, đồ dùng đồ đồ chơi và toàn bộ khu vực bên ngoài các lớp, hướng dẫn phụ 

huynh đến gửi con để xe gọn gàng, đúng quy định, tránh ùn tắc giao thông, đảm 

bảo an toàn giao thông trong nhà trường. Đặc biệt cổng trường chính cạnh 

đường Cổ Linh. 

- Báo cáo hiệu trưởng và xây dựng kế hoạch, biện pháp xử lý kịp thời các 

trang thiết bị đồ dùng hư hỏng. 

3. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà - Nhân viên y tế - Ủy viên 

- Tham mưu giúp trưởng ban những công việc được giao. 

- Đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị, thuốc dùng trong y tế khi cần thiết. 

- Theo dõi, kiểm tra các đồ dùng trong lớp, loại bỏ các đồ dùng đồ chơi gây 

mất an toàn cho trẻ, chịu trách nhiệm sơ cấp cứu tại chỗ kịp thời khi xảy ra tai 

nạn thương tích. 

4. Đ/c Đào Thị Hương Quỳnh- Kế toán- Ủy viên 

 - Tham mưu giúp trưởng ban những công việc được giao. 
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  - Xây dựng dự toán kinh phí đảm bảo an ninh an toàn trường học. 

  - Thực hiện công khai về tài chính chi phí công tác an ninh an toàn trường 

học.  

5. Các Đ/c Chủ tịch công đoàn – Thanh tra nhân dân- Tổ trưởng chuyên 

môn, tổ phó chuyên môn- Bảo vệ - Ủy viên:  

       - Giúp trưởng ban những công việc được giao. 

- Kiểm tra rà soát toàn bộ trang thiết bị, cơ sở vật chất các lớp. 

- Nhắc nhở các lớp, thường xuyên kiểm tra trang thiết bị của các lớp: Điện, 

quạt, cửa sổ, các loại đồ dùng, đồ chơi để đảm bảo an toàn cho học sinh. 

- Sắp xếp gọn gàng hồ sơ, sổ sách của cô và trẻ, tắt cầu dao điện khi ra về 

để đảm bảo an toàn công tác cháy nổ trong trường học. 

- Hàng ngày hướng dẫn nhân viên tổ nuôi kiểm tra các đồ dùng, dụng cụ 

nuôi dưỡng và kiểm tra hệ thống bếp ga, điện, quạt, cửa sổ của bếp, đảm bảo 

VSATTP, phòng chống cháy nổ và VS nhà bếp. 

6. Đ/c Nguyễn Thu Hương- Trưởng ban đại diện CMHS 

- Phối kết hợp với nhà trường vận động, tuyên truyền với phụ huynh cùng 

giữ gìn an ninh trật tự, môi trường cảnh quan trong và ngoài khu vực gần 

trường, đảm bảo tốt công tác PTTNTT cho trẻ trong trường mầm non. 

 

Nơi nhận: 

- Các đ/c trong BCĐ/ Để thực hiện 

- Lưu: VP, 

T.M BAN CHỈ ĐẠO 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

Trần Thị Nghĩa Quỳnh 
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UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI 

 

Số:         /KH-MNHM 

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

               

           Thạch Bàn, ngày …. tháng … năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Xây dựng trường học an toàn- Phòng, chống tai nạn thương tích- 

 Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học. Năm học 2021- 2022 

 

Căn cứ Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy 

định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo 

lực học đường; 

Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BGD ĐT ngày 15/4/2010 của Bộ 

GD&ĐT ban hành quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai 

nạn, thương tích trong cơ sở giáo dục Mầm non; 

Căn cứ Công văn số 3252/SGDĐT-CTTT ngày 14/9/2021 của Sở Giáo 

dục và đào tạo Hà Nội về việc đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống tai nạn 

thương tích năm học 2021-2022; 

Căn cứ Kế hoạch số 361/KH-UBND ngày 07/10/2021 của UBND quận 

Long Biên về triển khai công tác y tế học đường năm học 2021-2022 trên địa 

bàn quận Long Biên; 

Căn cứ Kế hoạch số 37/KH-PGD&ĐT ngày 08/11/2021 của Phòng 

GD&ĐT Hà Nội về việc xây dựng trường học an toàn – PCTNTT trong các 

trường học - Năm học 2021-2022 

Căn cứ vào tình hình thực tế, Xét đề nghị của đồng chí phụ trách cơ sở 

vật chất, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học, PCTTTT 

 Trường mầm non Hoa Mai xây dựng kế hoạch trường học an toàn - 

Phòng tránh tai nạn thương tích - Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học 

trong nhà trường như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 

- Nâng cao nhận thức và năng lực cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ 

huynh và học sinh trong việc phòng chống tai nạn thương tích, chú trọng nội 

dung phòng chống tại nạn giao thông, bạo lực, đuối nước nhằm giảm tỷ lệ tối đa 

tai nạn thương tích trong và ngoài nhà trường. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền tới phụ huynh phòng chống tai nạn 

thương tích, xây dựng trường học an toàn. 



7 

 

  

- Đảm bảo 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường làm tốt công tác 

phòng chống tai nạn thương tích và nắm được kiến thức, kỹ năng phòng chống 

tai nạn thương tích. 

- Trường triển khai thực hiện tốt, xây dựng trường học an toàn - Phòng 

chống tai nạn thương tích góp phần xây dựng „Trường, lớp học hạnh phúc‟‟ tạo 

môi trường sống, làm việc và học tập an toàn, thân thiện lành mạnh cho cán bộ, 

giáo viên, nhân viên và học sinh. 

II. NỘI DUNG 

1. Công tác tổ chức chỉ đạo 

- Nhà trường thành lập ban chỉ đạo phân công rõ trách nhiệm cho từng 

thành viên, củng cố và nâng cao chất lượng điều hành, giám sát các hoạt động 

phòng chống tai nạn thương tích trong nhà trường. 

- Rà soát, bổ sung các điều kiện về phòng chống tai nạn thương tích, xây 

dựng trường học an toàn, thân thiện trong các hoạt động học tập, lao động, vui 

chơi, giải trí, tham quan dã ngoại và hoạt động ngoài giờ lên lớp (trong và ngoài 

nhà trường). Quan tâm tới phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh khuyết 

tật học hoà nhập. 

- Phát huy tốt vai trò của cán bộ y tế trong việc phòng chống tai nạn thương 

tích. 

- Phối hợp tốt với chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể trong 

và ngoài trường đặc biệt là đối với Công an phường để tuyên truyền giáo dục về 

công tác ANTT trường học nói riêng và trên toàn địa bàn nói chung. 

- Tổ chức ký cam kết thực hiện tốt ANTT trường học bằng những việc 

làm cụ thể và thực hiện tốt nội quy của nhà trường cũng như các nội dung về 

ANTT.  

- Tổ chức phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực trường các ngày 

nghỉ lễ, tết đảm bảo àn toàn trường học. 

2. Công tác tuyên truyền giáo dục và tập huấn 

Quán triệt tới 100% các đồng chí giáo viên, nhân viên nội dung các văn 

bản: Nghị định 80/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ Quy định về môi 

trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học 

đường; Quán triệt và thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị 505/CT-BGDĐT 

ngày 20/2/2017 của Bộ GD ĐT về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo an 

toàn trong các cơ sở giáo dục; Thông tư số 13/2010/TT-BGD ĐT ngày 

15/4/2010 của Bộ GD ĐT ban hành quy định về xây dựng trường học an toàn, 

phòng chống tai nạn, thương tích trong cơ sở giáo dục Mầm non. 
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- Duy trì và đẩy mạnh việc lồng ghép nội dung giáo dục phòng chống tai 

nạn thương tích, xây dựng trường học an toàn vào các hoạt động ngoài giờ lên 

lớp. 

- Phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội trong việc giáo dục trẻ bảo 

vệ môi trường, phòng chống tai nạn thương tích, xây dựng trường học an toàn, 

thân thiện. 

- Phối hợp với y tế phường có kế hoạch bồi dưỡng kiến thức cơ bản về các 

yếu tố, nguy cơ và cách phòng chống tai nạn thương tích, tập huấn sơ cấp cứu 

tại chỗ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên về một số tai nạn thương tích thường 

gặp, tuyên truyền giáo dục phòng chống tai nạn thương tích qua góc cha mẹ cần 

biết của trường và trên hệ thống loa truyền thanh phường. 

- Tập trung triển khai giáo dục qua một số chuyên đề 

+ Giáo dục nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo, không xâm phạm thân 

thể trẻ. 

+ Giáo dục an toàn giao thông, đẩy mạnh công tác chống ùn tắc giao thông 

trước cổng trường, phòng chống đuối nước, cháy nổ, điện giật. 

+ Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. 

+ Cung cấp kịp thời những kiến thức phòng chống dịch bệnh theo mùa, đặc 

biệt quan tâm phòng chống dịch bệnh sau thiên tai. 

+ Hướng dẫn đảm bảo an toàn cho học sinh về thể chất, tinh thần, tính 

mạng trong mọi hoạt động khi ở trong trường mầm non. 

+ Hướng dẫn đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên khi thực 

hành trong lao động. 

- Tổ chức công tác tuyên truyền các văn bản của Đảng, nhà nước, cấp ủy, 

chính quyền các cấp liên quan ATTT; những quy định của pháp luật về phòng 

chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống tệ 

nạn xã hội, luật ATGT; những quy định của ngành GD ĐT về đạo đức nhà 

giáo, về rèn luyện giáo dục phẩm chất đạo đức của trẻ; nội quy, quy định của 

nhà trường về công tác ANTT... nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật 

trong CB- GV phụ huynh và học sinh. 

       - Thực hiện sự chỉ đạo của các cấp về công tác ANTT trường học nhà 

trường đã tổ chức quán triệt đến tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh 

nắm mục đích, ý nghĩa và những nội dung của công tác ANTT trường học. 

- Thông qua các đối tượng học sinh làm công tác tuyên truyền đến toàn 

thể các bậc phụ huynh học sinh và nhân dân địa phương. 

- Nhà trường  làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến các văn bản của 

Đảng, nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp liên quan an ninh trật tự trường 

học, những quy định của pháp luật về chống tội phạm, phòng chống ma túy, 
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phòng chống HIV, phòng chống tệ nạn xã hội, luật an toàn giao thông, những 

kiến thức của chương trình về thực hiện chuyên đề giáo dục lễ giáo được tích 

hợp, lòng ghép trong các môn học cho trẻ, quy định, nội quy của nhà trường về 

công tác bảo vệ an ninh trật tự trường học nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp 

luật trong cán bộ giáo viên và các cháu. Việc tuyên truyền phải mang tính 

thường xuyên, liên tục và định hướng trong từng thời điểm cụ thể. 

  - Công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình được thực hiện thường 

xuyên như việc thực hiện chuyên đề lễ giáo cho trẻ, trong công tác bảo vệ tr-

ường học và việc thực hiện các nội quy của nhà trường đề ra như đón, trả đúng 

giờ quy định, giáo viên tuyệt đối không trả trẻ cho người lạ mặt và trẻ dưới 7 

tuổi. 

         - Tích hợp lồng ghép kiến thức về lễ giáo cho trẻ vào các môn học.  

 Giáo dục lễ giáo cho trẻ là giáo dục những hành vi có văn hóa trong nói 

năng cư xữ, biết thưa gửi, vâng dạ, cách chào hỏi, cảm ơn, xin lổi và tất cả 

những hành vi 

3. Công tác tập huấn, bối dưỡng 

Tiếp tục tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho CBGVNV, học sinh những kiến 

thức cơ bản, phù hợp về các yếu tố, nguy cơ và các kỹ năng về PCTNTT, tập 

trung triển khai một số chuyên đề trọng tâm sau  

- Tập huấn về kỹ năng phòng chống dịch COVID-19; kỹ năng phòng 

chống TNTT như: Kỹ năng thoát nạn (PCCC, phòng chống xâm hại, bắt cóc...), 

phòng chống đuối nước, tai nạn giao thông, phòng chống hóc sặc, bỏng, kỹ năng 

phòng chống dịch sốt xuất huyết.... 

- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về LLATGT, bảo vệ môi trường, bạo lực 

học đường. Tiếp tục đẩy mạnh công tác chống ùn tắc giao thông trước cổng 

trường.  
 

4. Công tác kiểm tra, khắc phục các nguy cơ gây tai nạn thương tích và 

xử lý khi tai nạn thương tích xảy ra. 

- Phối hợp với các cơ quan địa phương: Công an, y tế, xây dựng, tham mưu 

với chính quyền địa phương về công tác khảo sát nguy cơ tai nạn thương tích 

trong và ngoài nhà trường. Phân tích rõ nguyên nhân dẫn đến các tai nạn thương 

tích từ đó bổ sung những biện pháp phòng chống tai nạn thương tích có hiệu quả 

thiết thực. 

- Chủ động giám sát phát hiện kịp thời và có biện pháp khắc phục các nguy 

cơ gây tai nạn thương tích, không để xảy ra tai nạn nghiêm trọng trong nhà 

trường, xây dựng phương án thoát hiểm đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, 

nhân viên và học sinh khi xảy ra tai nạn, hoả hoạn, xử lý nhanh chóng kịp thời 

đúng quy định khi có tai nạn thương tích trong trường. 
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- Thường xuyên quan tâm phòng y tế nhà trường, bổ sung trang thiết bị, 

thuốc cấp cứu theo đúng danh mục quy định. 

- Tổ chức cho trẻ ăn bán trú đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

- Trang bị đầy đủ bình xịt chữa cháy 100% các lớp, bếp, hướng dẫn thao 

tác khi sử dụng bình chữa cháy cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường, 

tập huấn do quận tổ chức quy trình xử lý tình huống khi có hoả hoạn xảy ra. 

- Nhà trường có chế độ giao ban hàng tuần, thường xuyên nắm bắt thông 

tin hai chiều qua giáo viên chủ nhiệm các lớp, nhân viên đặc biệt cán bộ y tế có 

sổ trực hàng ngày, ghi chép đầy đủ thông tin tai nạn thương tích, cách xử lý tại 

chỗ. 

- Với giáo viên trên lớp, hàng ngày cần tuyên truyền tới phụ huynh cách 

phòng chống tai nạn thương tích và thường xuyên kiểm tra trang thiết bị của 

lớp: Điện, quạt, cửa sổ nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ 

- Với nhân viên y tế cần tham mưu với BGH nhà trường công tác phòng 

chống tai nạn thương tích, phối hợp với y tế phường, tập huấn kiến thức, kỹ 

năng sơ cấp cứu tại chỗ kịp thời, đề xuất phương án giải quyết khi có tai nạn 

thương tích xảy ra. 

- Với đội ngũ bảo vệ trong trường cần hỗ trợ tốt giờ đón và trả trẻ, tránh ùn 

tắc giao thông quanh khu vực trung tâm của trường, góp phần xây dựng trường 

học thân thiện, an toàn. Kiểm tra phát hiện, xử lý kịp thời hệ thống dây điện 

(nhất là mùa mưa bão) để đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và 

học sinh. 
 

5. Công tác kiểm tra, đánh giá, phát hiện kịp thời 

- Tăng cường kiểm tra, thay thế, bổ sung cơ sở vất chất, trang thiết bị phục 

vụ phòng chống tai nạn thương tích. 

- Thường xuyên tự đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, thực 

hiện việc xây dựng „‘Trường học hạnh phúc’’ phòng chống tai nạn thương 

tích. 

- Duy trì chế độ giao ban, đánh giá rút kinh nghiệm định kỳ, báo cáo với 

các cấp khi có hiện tượng bất thường xảy ra nhằm nâng cao hiệu quả phòng 

chống tai nạn thương tích trong và ngoài nhà trường. 

- Xây dựng quy chế phối hợp giữa nhà trường, gia đình, lực lượng công 

an và các cơ quan, tổ chức về “An toàn về ANTT”: 

- Nhà trường phối kết hợp với công an phường Thạch Bàn thường xuyên 

chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2001/NQLT về “Đẩy 

mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc‟‟. 
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          - Tổ chức thực hiện thông tư 23/2012/TT-BCA đến toàn thể cán bộ giáo 

viên, nhân viên nhăm tăng cường giáo dục, vận động cán bộ giáo viên, nhân 

viên trong toàn trường tham gia phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc. 

- Tăng cường các biện pháp phối hợp với chính quyền, đoàn thể tại địa 

phương và gia đình học sinh, bổ sung quy chế phối hợp hoạt động. 

- Xác định rõ 

 trách nhiệm vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng trong 

thực hiện công tác đảm bảo ANTT trường học tại nhà trường. 

- Phối hợp, tổ chức để học sinh được tham gia các hoạt động văn hóa, thể 

thao lành mạnh; tổ chức thăm hỏi, động viên, chúc tết gia đình thương binh, liệt 

sỹ, người có công; có hình thức hỗ trợ, động viên cán bộ, nhà giáo, học sinh có 

hoàn cảnh gia đình khăn nhân dịp tết âm lịch. 

- Phối hợp chặt chẽ với công an trong công tác bảo đảm ANTT, phòng 

chống tội phạm, tệ nạn xã hội: Nhà trường cần chủ động phối hợp với công an 

địa phương xây dựng kế hoạch, nắm bắt thông tin, xử lý tình huống ANTT liên 

quan, kiến nghị với chính quyền địa phương giải quyết các vấn đề phức tạp về 

ANTT khu vực xung quanh trường học. 

- Phối hợp, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường. 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của mỗi đoàn thể, nhà trường chủ động phối hợp, 

tạo điều kiện (cả về vật chất, cơ chế, …) để tổ chức đoàn thể thực hiện tốt công 

tác vận động, tuyên truyền, giáo dục. 

- Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, kịp thời nắm bắt và giải quyết 

những khó khăn, vướng mắc trong đội ngũ, tạo lòng tin, kích thích đội ngũ 

mạnh dạn đóng góp hình thành nhận thức mới, từ đó có tinh thần trách nhiệm 

đối với nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của 

Đảng và Nhà nước, nội qui cơ quan, qui chế chuyên môn, góp phần thực hiện 

thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị, của ngành. 

- Kịp thời biều dương, khen thưởng những cá nhân, tổ, đội có thành tích 

xuất sắc trong đảm bảo ANTT trường học. 

6. Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động vi phạm 

pháp luật xung quanh trường học. 

- Cung cấp thông tin cho các lực lượng công an nắm tình hình, lên danh 

sách những học sinh cá biệt, có quan hệ giao lưu không lành mạnh với các đối 

tượng hình sự, đối tượng vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội để có biện pháp giáo 

dục hợp lý. 

- Cùng chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tăng cường 

công tác đảm bảo ANTT khu vực xung quang trường học. 
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- Nhà trường đã xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp đặc điểm của xã 

của trường, kế hoạch được cụ thể hóa theo từng tháng, thành lập ban chỉ đạo và 

triển khai thực hiện kế hoạch, trưởng ban phân công trách nhiệm cho từng thành 

viên trong công tác phối hợp, chỉ đạo. Hàng tháng có đánh giá rút kinh nghiệm 

và báo cáo định kỳ về tình hình an ninh trật tự trường học lên phòng giáo dục 

vào ngày 20 hàng tháng, phân công cán bộ công tác y tế trường học và được 

cung cấp những kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy cơ và cách phòng, chống 

tai nạn thương tích cho trẻ, để thực hiện tốt các hoạt động sơ cứu, cấp cứu tại 

nạn thương tích bất ngờ ngoài ý muốn xảy ra. 

- Chỉ đạo các lớp xây dựng kế hoạch như các biệc pháp phòng, chống tại 

nạn thương tích, giáo viên thường xuyên kiểm tra phát hiện các loại đồ dùng, đồ 

chơi sắc nhọn, các ổ cắm điện phải đảm bảo an toàn, các bể nước ở nhà vệ sinh 

có nắp đậy, đồ chơi ngoài trời, cải tạo môi trường an toàn đối với trẻ, xây dựng 

tủ thuốc và các dụng cụ sơ cứu theo quy định. 

 - Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện của giáo viên để góp ý bổ sung 

kịp thời trong việc thực hiện kế hoạch, nhất là công tác bảo vệ trường học trong 

những ngày bão, lũ, tết lễ. 

7. Thông tin báo cáo. 

- Thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định của phòng: Định kỳ, từng 

quý, 6 tháng, 12 tháng. 

- Có trường hợp xảy ra các sự cố bất thường nhà trường báo cáo ngay với 

phòng GD ĐT. 
 

Trên đây là kế hoạch xây dựng trường học an toàn - Phòng, chống tai 

nạn thương tích - Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong trường học năm 

học 2021- 2022. Đề nghị các đồng chí CBGVNV trong nhà trường thực hiện 

nghiêm túc.  

 

Nơi nhận : 

- CBGVNV/ Để thực hiện 

- Lưu : VT 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
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