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SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG 

TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM 
 

          Số:161 /KH - HHT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

                   Đức Trọng, ngày 24 tháng 9 năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Đảm bảo trường học an toàn, Phòng chống tai nạn thương tích 

năm 2022 - 2023 

 

Thực hiện công văn số 2047/SGDĐT-GDTrH ngày 23/9/2022 của Sở 

GD&ĐT V/v tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn trường học, phòng chống 

tai nạn thương tích. 

Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ năm học 2022-2023, thực tiễn ở đơn vị. Trường 

THPT Hoàng Hoa Thám xây dựng kế hoạch đảm bảo trường học an toàn, Phòng 

chống tai nạn thương tích năm 2022 -2023 với những nội dung sau. 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; chủ động phòng 

ngừa, phát hiện ngăn chặn kịp thời và xử lý các hành vi vi phạm để giảm thiểu tình 

trạng bạo lực học đường. 

Tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức trách nhiệm về phòng, chống bạo 

lực học đường, phòng chống tai nạn thương tích cho CB, Gv, NV và học sinh. 

Tổ chức các hoạt động trang bị kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực học 

đường, phòng chống tai nạn thương tích và rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh. 

Phối hợp cơ quan chức năng có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn xử lý vụ 

việc, can thiệp kịp thời khi người học bị bạo lực học đường, vi phạm pháp luật. 

Xây dựng, thực hiện văn hóa ứng xử, giáo dục đạo đức, pháp luật cho học 

sinh. 

Đảm bảo tốt an ninh trật tự trong nhà trường cũng như tại địa phương. 

2.  Yêu cầu 

Công tác đảm bảo an toàn trường học " phòng chống bạo lực học đường, tai 

nạn thương tích phải được tuyên truyền, giáo dục và tổ chức triển khai sâu rộng 

trong đội ngũ CB, GV, NV, học sinh và CMHS. Nhà trường coi đây là một trong 

những nhiệm vụ  của  năm học  và  cũng là  căn  cứ để đánh giá thi đua đối với tập 

thể, cá nhân học sinh cũng như cán bộ viên chức  trong nhà trường. 

Phối hợp thường xuyên với cấp ủy, chính quyền địa phương, Công an và các 

cơ quan đoàn thể để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền đảm bảo an toàn 

trường học, phòng chống bạo lực học đường tai nạn thương tích và các hành vi vi 

phạm pháp luật trong học sinh.  

II.  NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ 

1. Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm 

- Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh (Covid; Sốt xuất huyết; đậu 

mùa khỉ…), thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. 

- Quản lý, giám sát hoạt động của căn tin, kiểm tra chặt chẽ vệ sinh an toàn 

thực phẩm; không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, chưa được kiểm tra vệ 

sinh an toàn thực phẩm, tuyệt đối                      không để xảy ra ngộ độc thực phẩm. 
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2. Công tác phòng cháy chữa cháy, vật liệu nổ 

- Thực hiện nghiêm túc Công văn số 4837/UBND-NC ngày 29/5/2020 của 

UBND tỉnh Lâm Đồng về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu 

nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh;  

+ Nghiêm cấm CB, GV, NV và học sinh tàng trữ, mua bán, sử dụng trái 

phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ   hỗ trợ. Phối hợp Công an địa phương tổ chức tuyên 

truyền và xử lý nghiêm đối với những hành vi vi phạm. 

- Tiếp tục thực hiện Công văn số 821/SGDĐT-CTTT ngày 18/5/2020 của Sở 

GD&ĐT về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong nhà            trường;  

+ Sử dụng hệ thống điện tại các phòng học, phòng chức năng, phòng thực 

hành, khu nhà công vụ, căn tin đúng quy định… 

+ Quán triệt cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm túc 

việc tuân thủ các quy tắc phòng chống cháy nổ. 

+ GV QPAN quản lý chặt chẽ dụng cụ giảng dạy bộ môn quốc phòng an 

ninh tại đơn vị. 

3. Đảm bảo an toàn giao thông 

Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 630/KH-SGDĐT ngày 29/3/2022 về việc triển 

khai công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2022, 

trong đó cần lưu ý: 

- Hiệu trưởng thông qua chào cờ, họp đơn vị; GVCN thông qua tiết SH lớp, 

10 phút đầu giờ tiến hành tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông 

nhằm nâng cao kiến thức, ý thức trách nhiệm và ứng xử có văn hóa khi tham gia 

giao thông cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và học sinh.  

- ĐTN đẩy mạnh xây dựng “cổng trường an toàn”, hạn chế học sinh vi phạm 

pháp luật về ATGT, góp phần giảm thiểu vi phạm ATGT, tai nạn giao thông và ùn tắc 

giao thông.  

- Lồng ghép giáo dục ATGT vào giáo dục chính khóa ở một số môn học. 

- Lồng ghép giáo dục ATGT với các hoạt động ngoại khóa, với các cuộc vận 

động, các phong trào thi đua lớn của Ngành và các hoạt động của nhà trường;  

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, internet và mạng xã hội, sử 

dụng băng đĩa, phim ảnh, các ứng dụng…để nâng cao hiệu quả của công tác giáo dục 

ATGT trong trường học. 

- Nghiêm cấm học sinh chưa có giấy phép lái xe đi xe có dung tích xi-lanh trên 

50cm
3
 đến trường. 

4. Đảm bảo an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương tích 

a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống bạo lực học 

đường và an ninh mạng. 

- Hiệu trưởng thông qua chào cờ, họp đơn vị; GVCN thông qua tiết SH lớp, 
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10 phút đầu giờ tiến hành tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, chấp hành pháp 

luật của người học, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên trong các nhà trường, gia đình 

người học và cộng đồng về mối nguy hiểm và hậu quả của bạo lực học đường và 

trách nhiệm phát hiện, thông báo, tố giác và ngăn ngừa hành vi bạo lực học đường. 

- Xây dựng tài liệu, nội dung tuyên truyền cho cán bộ quản lý, nhà giáo, học 

sinh và gia đình học sinh về phòng, chống bạo lực học đường và an ninh mạng trên 

các trang thông tin điện tử (website), Facebook của trường. 

b) Nâng cao hiệu quả các hoạt động giáo dục 

- Tăng cường lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng 

sống, ý thức chấp hành pháp luật của học sinh trong nội dung, chương trình môn học 

và các hoạt động giáo dục. 

- Lồng ghép, tích hợp nội dung, kiến thức về bảo đảm môi trường giáo dục an 

toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường vào kế hoạch của cơ 

sở giáo dục. 

- Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục, trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ 

năng về phòng chống bạo lực học đường và phòng chống bạo hành trẻ em cho người 

học, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên của cơ sở giáo dục và gia đình người học. 

c) Xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện 

- Xây dựng và thực hiện có hiệu quả quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà 

trường.  

- Tổ chức triển khai có hiệu quả hoạt động tư vấn tâm lý trong nhà 

trường. 

- Tổ chức hiệu quả các hoạt động trải nghiệm, tập thể nhằm tạo cơ hội cho 

người học được tham gia, góp phần định hướng thẩm mỹ lành mạnh, giáo dục kỹ 

năng sống, hình thành và      phát triển nhân cách. 

- Thực hiện các phương pháp giáo dục tích cực, không bạo lực đối với người 

học. 

- Tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và 

gia đình trong việc giáo dục học sinh và quản lý con em học tập, rèn luyện.. 

d) Phòng chống tai nạn thương tích 

- Quán lý, kiểm tra hoạt động giáo dục của nhóm thể dục, ANQP tránh tai 

nạn thương tích. 

- Chủ động, kịp thời có phương án ứng phó trước hiện tượng thời tiết bất 

thường, thiên tai, bão, lũ, lụt …các biện pháp phòng ngừa sét. 

- Nhà trường thường xuyên kiểm tra, rà soát hệ thống cây xanh trong   khuôn 

viên nhà trường, đối với những cây không an toàn, dễ gãy, mục, sâu bệnh thì chặt, tỉa 

cành không để xảy ra gãy đổ ảnh hưởng đến  tính mạng của học sinh, giáo viên và 

nhân viên nhà trường. 

- GVCN và BGH nhà trường cần hướng dẫn học sinh các quy tắc an toàn 
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trong mùa mưa bão, đề phòng cây đổ, điện giật, không nên sinh hoạt dưới gốc cây 

đặc biệt là những ngày trời gió to, sau trận mưa… 

đ) Tăng cường công tác phòng, chống đuối nước đối với trẻ em, học sinh 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức để 

học sinh biết và tuân thủ các quy định về phòng, chống đuối nước, nhất là nhận biết 

các địa điểm tiềm ẩn nguy cơ đuối nước; GVCN phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng, 

chống đuối nước đến học sinh; khuyến khích học sinh học bơi, dạy kỹ năng an toàn 

cho học sinh trong trường học. 

Trên đây là kế hoạch đảm bảo trường học an toàn, phòng chống tai nạn 

thương tích năm học 2022 – 2023. Đề nghị các tổ chức, cá nhân triển khai thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- ĐTN, CĐCS; 

- KTCN, GVCN các lớp; 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Trung 

 
 


