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V/v tăng cường công tác kiểm tra giám sát
Đảm bảo an toàn cho trẻ;Đảm bảo an toàn,
vệ sinh lao động cho viên chức và người
lao động trong cơ sở giáo dục mầm non.

Kính gửi:
- Hiệu trưởng các trường mầm non công lập, tư thục;
- Chủ cơ sở các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.
Nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19; Công
tác phòng chống tai nạn thương tích, đảm bảo an toàn cho trẻ về thế chất và tinh
thần; An toàn, vệ sinh lao động trong các cơ sở GDMN, Phòng Giáo dục và Đào
tạo yêu cầu Hiệu trưởng, Chủ các cơ sở tư thục thực hiện một số công việc sau:
1. Công tác Phòng chống dịch bệnh Covid-19
Tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp lãnh đạo về phòng
chống dịch Covid-19. Tăng cường công tác vệ sinh khử khuẩn trường, lớp
học…duy trì công tác tuyên truyền với phụ huynh việc đeo khẩu trang trên
đường đến trường, các hoạt động tập trung đông người khi tổ chức trong nhà
trường phải đảm bảo an toàn như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, sát khẩu nơi tổ
chức….
2. Công tác quản lý đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm:
Nâng cao tinh thần trách nhiệm của Ban Giám hiệu, đội ngũ nhân viên phụ
trách công tác bán trú. Thực hiện chế độ dinh dưỡng cho trẻ các độ tuổi theo quy
định. Nghiêm túc thực hiện Điều 6 Thông tư 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT
ngày 12/5/2016 về Quy định công tác y tế trường học.
Hiệu trưởng, Chủ cơ sở có trách nhiệm phân công cụ thể người quản lý
giám sát và kiểm tra thường xuyên vệ sinh an toàn thực phẩm. Tăng cường các
biện pháp quản lý không để xảy ra ngộ độc thực phẩm tại đơn vị. Nghiêm cấm
các biểu hiện, hành vi tiêu cực không đảm bảo chất lượng bữa ăn và ảnh hưởng
sức khỏe của trẻ. Người đứng đầu đơn vị tổ chức bán trú có trách nhiệm bảo
đảm an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm những trường hợp cố tình làm trái các quy
định về quy trình chế biến thực phẩm, không đảm bảo vệ sinh theo thẩm quyền
được giao.
3. Đảm bảo an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương tích
Hiệu trưởng tiếp tục quán triệt, nhắc nhở đội ngũ nâng cao tinh thần trách
nhiệm trong công tác chăm sóc trẻ. Tăng cường công tác tự kiểm tra, tổ chức
cho giáo viên, nhân viên rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đồ dùng,
đồ chơi trong lớp và ngoài trời.. Phối hợp với ngành chức năng thực hiện việc

cắt tỉa cành, chăm sóc cây xanh, xử lý thông thoáng hệ thống thoát nước, chống
dột trong khuôn viên nhà trường đảm bảo an toàn cho trẻ.
Lưu ý các đơn vị có tổ chức các học ngoại khóa như Aerobic, bơi lội tuân
thủ các nguyên tắc về hợp đồng người có chuyên môn giảng dạy, điều kiện cơ sở
vật chất, phù hợp sức khỏe trẻ…
Thực hiện việc ký kết liên tịch với chính quyền địa phương nhằm đảm bảo
an ninh trật tự trước cổng trường, phòng chống cháy nổ tại đơn vị… Xây dựng
môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học
đường trong các cơ sở GDMN
4. Đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động:
Nhà trường có trách nhiệm triển khai đến viên chức, người lao động trong
đơn vị và thực hiện các quy định của Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015;
Nghị định 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết
và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo
hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.
Quán triệt đội ngũ giáo viên, nhân viên tuân thủ tuyệt đối các quy định đảm
bảo an toàn trong lớp học, bếp ăn. Cần tăng cường công tác giám sát và kịp thời
hướng dẫn nhân viên sử dụng thành thạo các thiết bị, đồ dùng nhà bếp, đảm bảo
an toàn cho người lao động.
Nhà trường xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, đánh giá các cơ sở
GDMN theo thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 4 năm 2010 của
Bộ GDĐT quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn,
thương tích trong các cơ sở GDMN, kịp thời phát hiện các yếu tố, nguy cơ gây
mất an toàn cho trẻ và chỉ đạo, tham mưu các biện pháp khắc phục kịp thời
Nhận được Công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu
trưởng, Chủ các nhóm lớp, độc lập tư thục triển khai, thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Phòng GDĐT;
- Lưu: VT./.
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