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V/v tăng cường công tác bảo đảm an
ninh trường học, an toàn giao thông
và tổ chức các hoạt động ngoại khóa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2019

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo
(GDĐT) Hà Nội; Quy chế phối hợp số 505/QCPH/SGDĐT-CATP ngày
27/02/2017 giữa Sở GDĐT và Công an Thành phố về việc thực hiện công tác
đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học; Kế hoạch liên ngành số 265/KHPHSGDĐT-CATP ngày 28/8/2019 giữa Sở GDĐT và Công an Thành phố về việc
tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong các trường học
và cơ sở giáo dục năm học 2019 - 2020; Công văn số 111/BATGT-VP ngày
15/10/2019 của Ban an toàn giao thông Thành phố về thực hiện Chương trình
phối hợp tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh,
sinh viên giai đoạn 2019 - 2024;
Sở GDĐT Hà Nội đề nghị các phòng GDĐT quận, huyện, thị xã và các
đơn vị trực thuộc Sở thực hiện tốt những nội dung sau:
1. Công tác bảo đảm an ninh trật tự trường học
Chủ động phối hợp cùng chính quyền tại địa phương thực hiện tốt công
tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học. Tuyên truyền phổ biến pháp
luật, những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.
Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, tuyên truyền đến cán bộ giáo viên,
nhân viên và học sinh thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước về quản
lý, sử dụng pháo, các hành vi bị cấm, tổ chức cam kết không mua bán, đốt pháo
nổ các loại đặc biệt trong dịp lễ, Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.
Tăng cường kiểm soát và giám sát khi khách đến đơn vị liên hệ công tác,
thực hiện nghiêm túc lịch trực cơ quan của lãnh đạo đơn vị và trực bảo vệ bảo
đảm không để người lạ xuất hiện trong cơ quan đơn vị.
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.
2. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, yêu
cầu bắt buộc cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh đội mũ bảo hiểm khi tham
gia giao thông theo quy định. Chủ động phối hợp cùng chính quyền địa phương
tìm biện pháp nhằm giảm ùn tắc giao thông tại cổng trường; tuyên truyền các kỹ
năng tham gia giao thông an toàn, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông.

3. Khi lựa chọn địa điểm tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tham quan,
học tập ngoại khóa cho cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trên địa bàn Thủ
đô hoặc các tỉnh lân cận phải phù hợp với lứa tuổi, đối tượng tham gia. Việc tổ
chức phải được thống nhất và đồng thuận của phụ huynh học sinh. Phải lựa chọn
những đơn vị (Công ty) cung cấp dịch vụ có đủ năng lực, uy tín, xe vận chuyển
đảm bảo chất lượng, lái xe phải có ý thức tốt, có trách nhiệm cao, nghiêm túc
thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, bố
trí cán bộ giáo viên, phụ huynh cùng tham gia và quản lý học sinh bảo đảm an
toàn khi tổ chức.
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- Công an Thành phố;
- Ban ATGT Thành phố;
- Đ/c Giám đốc Sở;
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