
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /CV-SGDĐT 
V/vtăng cường công tác đảm bảo an toàn 

thực phẩm; an toàn giao thông; phòng, 

tránh tai nạn đuối nước và phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 cho học sinh 

Kon Tum, ngày      tháng      năm 

 

   

  Kính gửi:  

    - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 

    - Các đơn vị trực thuộc Sở. 
 

 

Thời gian vừa qua, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn 

giao thông, phòng, tránh tai nạn đuối nước và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

cho học sinh, sinh viên đã được các đơn vị trường học triển khai thực hiện 

nghiêm túc và đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, gần đây vẫn còn 

xảy ra tình trạng trẻ em, học sinh bị tai nạn đuối nước,các vụ tai nạn giao thông 

nghiêm trọng gây thương vong cho học sinh, vấn đề an toàn thực phẩm tại một 

số bếp ăn bán trú trong trường học chưa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm  

cùng với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19trên địa bàn tỉnh. 

Để phát huy những kết quả đạt được trong công tác đảm bảo an toàn vệ 

sinh thực phẩm, an toàn giao thông, phòng, tránh tai nạn đuối nước và phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 cho học sinh; đồng thời, khắc phục và hạn chế đến 

mức thấp nhất những tồn tại nêu trên, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn 

vị trực thuộc Sở, phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố chỉ đạo các 

trường học thuộc quyền quản lý triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:  

 1. Về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm 

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các 

cấp, các ngành về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường 

học; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật 

về an toàn thực phẩm và các biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm cho cán 

bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và những người trực tiếp quản lý, cung cấp, 

chế biến thực phẩm tại các đơn vị có tổ chức bếp ăn tập thể, căng tin trường học. 

 - Các bếp ăn tập thể, căng tin trường học thực hiện đúng quy định về an 

toàn thực phẩm, chỉ sử dụng các nguyên liệu thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ 

rõ ràng và đã được kiểm tra về an toàn thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc thực 

phẩm tập thể. 

- Phối hợp với cơ quan y tế tổ chức kiểm tra an toàn thực phẩm tại các bếp 

ăn tập thể, căng tin trong trường học, kịp thời phát hiện, kiến nghị các giải pháp 

khắc phục để đảm bảo an toàn thực phẩm trong nhà trường; phối hợp chặt chẽ 
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với phụ huynh học sinh trong việc tuyên truyền, giáo dục học sinh về vệ sinh cá 

nhân, vệ sinh ăn uống, sử dụng thực phẩm an toàn, phòng tránh ngộ độc thức ăn, 

đặc biệt là ngộ độc do độc tố tự nhiên: nấm độc, ngộ độc cóc, lá ngón,… 

Đặc biệt, trong thời gian cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch bệnh 

Covid-19, các trường học cần phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh trong 

việc tuyên truyền, giáo dục học sinh về vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống, sử 

dụng thực phẩm an toàn để đảm bảo sức khỏe, phòng chống dịch bệnh. 

2. Về công tác đảm bảo an toàn giao thông 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về 

an toàn giao thông cho học sinh; quán triệt cán bộ, giáo viên, nhân viên và học 

sinh thực hiện nghiêm túc không uống rượu, bia trước khi điều khiển phương 

tiện tham gia giao thông, tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, 

an toàn giao thông. 

- Phổ biến, tuyên truyền nguyên nhân và hậu quả của tai nạn giao thông; 

các quy định xử phạt vi phạm đối với người tham gia giao thông; giáo dục cho 

học sinh ý thứckhi tham gia giao thông, các hành vi ứng xử có văn hóa khi tham 

gia giao thông; tuyên truyền, trang bị cho học sinh các kỹ năng về phòng tránh 

tai nạn đuối nước và phải mặc áo phao khi đi các phương tiện giao thông đường 

thủy. 

- Xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp học sinh vi phạm Luật giao thông 

đường bộ và các trường hợp vi phạm an toàn giao thông do cơ quan công an, 

thanh tra giao thông xử lý thông báo về nhà trường. 

Đặc biệt, trong thời gian cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch bệnh 

Covid-19, các nhà trường cần phối hợp với phụ huynh học sinh, công an và 

chính quyền địa phương tuyên truyền, thông tin, hướng dẫn học sinh hạn chế đi 

lạivà tuân thủ các quy định khi tham gia giao thông và sử dụng phương tiện giao 

thông theo quy định của Bộ Giao thông vận tải và khuyến cáo của Bộ Y tế. Hạn 

chế tiếp xúc và đi đến những nơi có dịch. 

3. Về công tác phòng, tránh tai nạn đuối nước 

- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ 

đạo của các cấp về công tác phòng, tránh tai nạn thương tích và đuối nước cho 

học sinh
1
. 

                                           
1
Quyết định số 234/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương 

trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020; Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 

16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện xây dựng môi trường an 

toàn cho trẻ em tại nhà trường, gia đình và cộng đồng; Chỉ thị số 1527/CT-BGDĐT ngày 12/5/2016 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống tai nạn thương 

tích, đuối nước cho trẻ em, học sinh; Kế hoạch số 801/KH-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Giáo dục 

https://thukyluat.vn/tim-kiem/?keyword=234/Q%C4%90-TTg&match=True&area=2&lan=1
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- Nhà trường phối hợp chặt chẽ với gia đình trong việc quản lý, giáo dục 

học sinh về ý thức phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước; đưa nội dung 

giáo dục kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước vào các hoạt 

động của trường, lớp, Đoàn, Đội; khuyến cáo học sinh không tắm, bơi ở những 

nơi có nguồn nước không đảm bảo vệ sinh; sông, suối, thác, ghềnh hiểm trở và 

những nơi nguy hiểm khác. 

Đặc biệt, trong thời gian cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch bệnh 

Covid-19, các nhà trường cần tuyên truyền, vận động cha mẹ học sinh và gia 

đình thường xuyên quan tâm, giám sát học sinh, không để học sinh đến những 

nơi có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước; làm tốt công tác phối hợp giữa nhà 

trường, gia đình và địa phương trong công tác quản lý học sinh và phòng, tránh 

tai nạn đuối nước cho học sinh. 

4. Về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

- Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong 

trường học theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo
2
  và các khuyến cáo chuyên 

môn của Bộ Y tế
3
. 

- Thường xuyên cập nhật thông tin dịch bệnh hàng ngày; phối hợp chặt 

chẽ với cơ quan y tế địa phương để triển khai các hoạt động phòng chống dịch 

trong trường học; đảm bảo vệ sinh môi trường trường lớp. 

- Phối hợp với gia đình học sinh, các cơ quan đoàn thể và chính quyền địa 

phương quản lý trẻ em, học sinh, sinh viên trong thời gian tạm nghỉ học và đề 

                                                                                                                                    
và Đào tạo về triển khai thực hiện phòng chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020 của 

ngành Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 1564/BGDĐT-GDTC ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống tai nạn đuối nước học sinh dịp hè năm 2019; 

Kế hoạch số 961/KH-UBND ngày 13/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về triển khai chương 

trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020;Công 

văn số 446/UBND-KGVX ngày 19/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tăng cường 

phòng, chống đuối nước cho trẻ em;Kế hoạch số 74/KH-SGDĐT ngày 09/12/2016 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo về triển khai thực hiện phòng chống tai nạn thương tích trẻ em trong các đơn vị trường học 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020; Công văn số 521/SGDĐT-CTTT ngày 24/4/2019 của 

Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống tai nạn đuối nước học sinh dịp 

hè năm 2019; Công văn số số 188/SGDĐT-CTTT ngày 20/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về 

việc tăng cường phòng, chống đuối nước cho học sinhtrên địa bàn tỉnh Kon Tum… 
2
Công văn số 406/BGDĐT-GDTC ngày 13/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng 

cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh, sinh viên đi học trở lại; Công văn 

số 550/BGDĐT-GDTC ngày 25/02/2020 về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 trong trường học; Công văn số 696/BGDĐT-GDTC ngày 04/3/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học. 
3
Công văn 180/MT-VP ngày 12/02/2020; Công văn số 914/BYT-MT ngày 26/02/2020 của Bộ 

Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học, kí túc xá;Công 

văn số 476/MT-VP ngày 01/3/2020 của Cục quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế về danh mục những 

việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học. 
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nghị phụ huynh của trẻ em, học sinh, sinh viên thường xuyên theo dõi tình hình 

dịch bệnh, phối hợp quản lý, chăm sóc sức khỏe con em mình. 
ơ 

Các đơn vị báo cáo định kỳ kết quả thực hiện trước ngày 15/12 và 15/5 

hàng năm; báo cáo kịp thời khi có vụ việc bất thường xảy ra tại địa phương, đơn 

vị mình về Sở Giáo dục và Đào tạo, địa chỉ số 22 Nguyễn Thái Học, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon Tum./. 

Nơi nhận: 

- Như trên (thực hiện); 

- Bộ GD&ĐT (báo cáo); 

- Tỉnh ủy (báo cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Y tế tỉnh - TT BCĐLN ATTP (phối hợp); 

- Sở LĐTB&XH tỉnh (phối hợp); 

- Công an tỉnh (phối hợp); 

- Sở GTVT tỉnh - TT Ban ATGT (phối hợp); 

- UBND các huyện, thành phố (phối hợp);  

- Giám đốc, các PGĐ (theo dõi); 

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu VT.      

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Lan 
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