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Kính gửi: 

- Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Ngày 17/11/2022 tại trường THCS Hùng Vương, xã Tân Hòa, thị xã Phú 

Mỹ trong lúc học sinh lớp 9A đùa giỡn đã làm vỡ cửa kính chính của lớp học. 

Miếng kính vỡ cắt vào phần động mạch cổ của 01 học sinh và dẫn đến tử vong 

(Khi được cấp cứu tại bệnh viện Bà Rịa, do vết thương nặng nên em đã không 

qua khỏi. Hiện Công an địa phương đang điều tra làm rõ nguyên nhân). 

Qua sự việc đau lòng trên, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị phòng Giáo 

dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc 

Sở nhanh chóng triển khai, thực hiện một số nội dung đảm báo công tác an toàn, 

anh ninh trường học, cụ thể như sau: 

1. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh kiểm tra, rà soát cơ sở 

vật chất  như: Cửa kính, trần, tường, cống rãnh, cây xanh, bàn ghế, bảng, hệ 

thống điện, PCCC... kịp thời phát hiện nguy cơ mất an toàn có biện pháp khắc 

phục, phòng ngừa các nguyên nhân có thể gây thương tích liên quan đến cơ sở 

vật chất và điều kiện sinh hoạt tại trường học.  

2. Nâng cao ý thức giữ gìn và thực hiện nghiêm túc các quy định khi sử 

dụng cơ sở vật chất, có trách nhiệm cao trong công tác đảm bảo an toàn trường 

học của cán bộ giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh nhà trường. 

3. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh tổ chức tuyên truyền về 

kỹ năng ứng xử, ứng xử văn hóa trong trường học, thực hiện hiệu quả những nội 

dung công văn số 1734/SGDĐT-VP ngày  20/06/2022 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo về hướng dẫn thực hiện công tác xây dựng văn hóa học đường trong các cơ 

sở giáo dục trên địa bàn tỉnh; Thống nhất giải quyết một số các tình huống sư 

phạm trong bối cảnh hiện nay và quán triệt đầy đủ nội dung những văn bản chỉ 

đạo về công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học, các thủ đoạn lừa đảo trên 

mạng xã hội đến 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên. 

4. Nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo, không xâm phạm nhân phẩm và 

thân thể học sinh, xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương 

tích nhằm giảm thiểu nguy cơ tai nạn, thương tích. 

5. Tăng cường các công tác tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích 

bằng nhiều hình thức như: nói chuyện, thi vẽ tranh, xây dựng và chấm điểm lớp 
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học an toàn, phát thanh về ATGT, phòng chống TNTT...Lồng ghép tổ chức các 

hoạt động truyền thông phòng, chống TNTT vào các hoạt động truyền thông 

trong các chương trình, hoạt động y tế, hoạt động ngoại khóa. 

6. Phòng y tế được trang bị đầy đủ các thiết bị y tế theo quy định để đảm 

bảo công tác sơ cấp cứu ban đầu cho CBGV-NV và học sinh khi có sự cố về sức 

khỏe xảy ra. Nhân viên y tế cung cấp những kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy 

cơ và cách phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước, cháy nổ, 

điện giật,... cho CBGV, CNV, học sinh để biết cách phòng tránh tai nạn cho bản 

thân và gia đình. 

7. Thiết lập, công khai đường dây nóng để tiếp nhận và kịp thời xử lý các 

thông tin liên quan đến an ninh, an toàn trường học và bạo lực học đường. 

8. Phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp đảm bảo 

trật tự an toàn giao thông khu vực cổng trường.  

Nhận được công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các 

đơn vị triển khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở LĐTBXH (ph/h); 

- Công an tỉnh (ph/h); 
- Website Sở GDĐT; 
- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
 

Trần Thị Ngọc Châu 
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