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UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG 
 

Số:       /KH- THCSĐTVH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Long Biên, ngày      tháng 7 năm 2020 

  

KẾ HOẠCH 

Tăng cường các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn trường học,  

thực hiện quyền và bảo vệ trẻ em 

 

Thực hiện công văn số 2113/SGDĐT-CTTT ngày 3/7/2020 của Sở giáo dục 

và đào tạo Hà Nội về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn trường học, 

thực hiện quyền và bảo vệ trẻ em; 

Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị, trường THCS Đô Thị Việt Hưng  đề ra 

kế hoạch tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn trường học, thực hiện quyền 

và bảo vệ trẻ em, như sau: 

1. Đối với Ban giám hiệu: 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp với an ninh, chính 

quyền địa phương thực hiện tốt quy chế phối hợp số 505/QCPH/CATP – SGDĐT 

ngày 27/02/2017 giữa Sở GDĐT và Công an Thành phố  về việc phối hợp đảm bảo 

an ninh trật tự, an toàn trong trường học; Công văn số 1628/- SGDĐT –CTTT 

ngày 27/5/2020 của Sở GDĐT về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an 

toàn phòng chống tai nạn thương tích và phòng chống dịch bệnh trong trường học. 

Thường xuyên quán triệt, nhắc nhở, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức 

nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên, nhân viên nhà trường. Triển khai, phổ biến các 

văn bản có liên quan: đạo đức nhà giáo, quy tắc ứng xử trong nhà trường… 

- Phối hợp với các ban ngành đoàn thể địa phương phối hợp thực hiện các 

biện pháp ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập học đường, học sinh đánh nhau 

hoặc các hành vi bạo lực, xâm hại, bắt cóc, trấn lột học sinh, … 

- Quán triêṭ và thưc̣ hiêṇ nghiêm túc các quy định về phòng cháy, chữa cháy, 

cứu nạn cứu hộ; các quy điṇh về quản lý và xử lý các loại hóa chất độc hại, an 

toàn, vê ̣sinh lao đôṇg, đảm bảo môi trường trường hoc̣ an toàn. Thưc̣ hiêṇ nghiêm 

túc các quy định về an toàn vê ̣sinh thực phẩm trong việc tổ chức bữa ăn bán trú cho 

học sinh và tổ chức căn tin trường học. 

2. Giáo viên, nhân viên nhà trường: 

- Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy định về đạo đức nhà giáo và 

đạo đức nghề nghiệp nơi công sở do nhà trường ban hành. Mỗi cá nhân vi phạm sẽ 

bị cắt thi đua và bị xử lí kỉ luật khi để xảy ra các vụ việc liên quan đến vi phạm đạo 

đức nhà giáo, đạo đức nơi công sở hoặc các vụ việc ảnh hưởng đến an toàn của 

người học.  

- Giáo viên cần chú ý khi học sinh có những biểu hiện tâm lý bất thường, 

quan tâm giáo dục đối với học sinh có hoàn cảnh đặc biệt.  
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- GVCN thường xuyên sinh hoạt với học sinh về việc phòng chống, giảm 

thiểu nguy cơ và khắc phuc̣ hâụ quả tai nạn, thương tích trong trường hoc̣; hướng 

dẫn học sinh biết cách phòng tránh những nguy cơ bị xâm hại... 

- Tổ chức tuyên truyền cho học sinh về tác hại của rượu, bia, thuốc lá và các 

chất gây nghiện. 

- GVCN  cần báo cáo với BGH nhà trường để kịp thời liên hệ ngay với cha 

mẹ học sinh khi phát hiện có vấn đề liên quan đến học sinh.   

- Có trách nhiệm ngăn chặn, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội và hành vi bạo 

lực xảy ra trong và ngoài nhà trường có liên quan đến CB, GV, NV, HS nhà 

trường. 

3. Tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Tổng phụ trách Đội: 

- Phải hỗ trợ giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, nhân viên trong việc 

quản lý, giáo dục hoc̣ sinh.  

- Báo cáo kịp thời về Ban giám hiệu khi phát hiện những dấu hiệu không 

lành mạnh, không an toàn trong nhà trường, những thay đổi tâm lí của học sinh; 

những vấn đề liên quan đến an toàn vê ̣ sinh thưc̣ phẩm, phòng chống cháy nổ, an 

ninh trâṭ tư ̣trường hoc̣… 

4. Bộ phận y tế, bán trú nhà trường: 

- Thường xuyên kiểm tra và tham mưu cho BGH nhằm xây dưṇg trường hoc̣ 

an toàn, phòng chống tai naṇ thương tích, an toàn vệ sinh thực phẩm...  

Trên đây, là kế hoạch tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn trường học, 

thực hiện quyền và bảo vệ trẻ em. Đề nghị giáo viên, nhân viên nhà trường thực 

hiện nghiêm túc./. 

 

Nơi nhận: 
- BGH (để c/đ);  
- Các GV, NV (t/h); 
- Lưu: VP.                          

                      HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Thúy 

 

 


