
 
 

    UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

      SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày     tháng 01 năm 2022 

V/v triển khai Thông tư số 45/2021/TT-

BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng 

Bộ GDĐT. 

 

         

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Ngày 31/12/2021, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành 

Thông tư số 45/2021/TT-BGDĐT Thông tư quy định về việc xây dựng trường 

học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non 

(gọi là Thông tư số 45/2021/TT-BGDĐT). 

Sở GDĐT đề nghị Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối 

hợp với các ban, ngành, địa phương và các cơ sở GDMN nghiên cứu, triển khai 

quy định tại Thông tư số 45/2021/TT-BGDĐT. Khi tổ chức thực hiện Thông tư 

số 45/2021/TT-BGDĐT cần lưu ý một số nội dung: 

- Nội dung Giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn cho trẻ em được 

quy định tại Điều 7, cụ thể: 

“1. Lồng ghép giáo dục trẻ em kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, 

phòng tránh xâm hại trong các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ 

em tại cơ sở giáo dục mầm non. 

2. Tăng cường giáo dục trẻ em về kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn 

thông qua hình thức trải nghiệm, thực hành xử trí tình huống bảo vệ bản thân 

phù hợp với nhu cầu, độ tuổi của trẻ em. 

3. Trang bị đồ chơi, tài liệu, học liệu giáo dục về bảo đảm an toàn dành 

cho trẻ em phù hợp với độ tuổi và phù hợp với văn hóa địa phương”. 

- Tiêu chuẩn cơ sở giáo dục mầm non an toàn, phòng, chống tai nạn thương 

tích được quy định tại Điều 8, cụ thể: 

“1. Trong năm học, tại cơ sở giáo dục mầm non không có tình trạng: trẻ 

em bị bạo hành, xâm hại, bị tai nạn thương tích nặng dẫn đến phải nằm viện 

hoặc tử vong; cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ứng xử thiếu văn hóa, vi 

phạm quy định về đạo đức nhà giáo; xảy ra ngộ độc thực phẩm hoặc có dịch 

bệnh lây lan trên diện rộng tại cơ sở giáo dục mầm non. 

2. Kết quả đánh giá tiêu chí cơ sở giáo dục mầm non an toàn, phòng, 

chống tai nạn thương tích quy định tại Phụ lục Thông tư này: 
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a) Đối với nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non: Có tối thiểu 40 tiêu 

chí (bao gồm 20 tiêu chí bắt buộc
1
) được đánh giá “đạt”. 

b) Đối với nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập: 

Có tối thiểu 30 tiêu chí (bao gồm 15 tiêu chí bắt buộc
2
) được đánh giá “đạt”.” 

- Cơ sở giáo dục mầm non tự đánh giá theo quy định tại Điều 9; thực hiện 

các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 13. 

- Phòng GDĐT thực hiện kiểm tra, đánh giá cơ sở giáo dục mầm non an 

toàn, phòng, chống tai nạn thương tích theo quy định tại Điều 10; thực hiện các 

nhiệm vụ theo quy định tại Điều 12, trong đó tại khoản 4 Điều 12 nêu rõ “ Chủ 

trì hoặc phân công trách nhiệm đối với nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm 

non trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá theo quy định tại khoản 

1 Điều 10 Thông tư này”. 

Hàng năm Phòng GDĐT báo cáo kết quả xây dựng trường học an toàn, 

phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non (có danh sách 

cơ sở giáo dục mầm non đạt tiêu chuẩn trường học an toàn, phòng, chống tai 

nạn thương tích kèm theo) gửi Sở GDĐT cùng thời điểm báo cáo tổng kết năm 

học (trước ngày 05/6) theo quy định. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc các đơn vị liên hệ Sở GDĐT 

(qua Phòng GDMNTH), số 198 đường Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành 

phố Bà Rịa; Email: gdmnbrvt2009@gmail.com; Điện thoại 0254.3851937. 

 (Đính kèm Thông tư số 45/2021/TT-BGDĐT) 

 Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phó giám đốc Sở GDĐT; 

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu VT, GDMNTH, HồngPT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
                                                                

 

 

                                                      
1
 Tiêu chí bắt buộc (20 tiêu chí): 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 19, 24, 28, 32, 34, 35, 36, 42, 48. 

2
 Tiêu chí bắt buộc (15 tiêu chí): 1, 2, 5, 6, 11, 16, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 34, 35. 
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