
 

 

 

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trực   

                  thuộc ngành giáo dục thành phố Biên Hòa. 

             
Thực hiện công văn số 279/SGDĐT-VP ngày 19-01-2021 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo tỉnh Đồng Nai về việc tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo an 

ninh trật tự, an toàn trường học, phòng cháy chữa cháy, phòng chống dịch Covid-

19 và tai nạn thương tích, đuối nước dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; 

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường trực thuộc triển khai thực hiện 

nhiệm vụ đảm bảo an toàn trường học, phòng chống dịch Covid-19 và tai nạn 

thương tích, đuối nước dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 cụ thể như sau: 

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, nâng cao nhận thức, ý thức 

của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, học viên trong việc 

thực hiện nghiêm thông điệp 5K (Khoảng cách- Khẩu trang- Khử khuẩn- Không tụ 

tập- Khai báo y tế) để phòng chống dịch Covid-19; tiếp tục cập nhật thông tin trên 

App “An toàn COVID” của đơn vị, tối thiểu 1 lần/tuần; rà soát, bổ sung, hoàn 

chỉnh và triển khai, quán triệt kịch bản, phương án xử lý các tình huống về dịch 

bệnh Covid-19 của đơn vị đến tất cả các đối tượng liên quan; theo dõi, quản lý chặt 

chẽ tình hình, diễn biến sức khỏe cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, 

học sinh, học viên, chủ động giám sát, phát hiện các yếu tố nguy cơ về dịch bệnh 

để có biện pháp xử lý kịp thời, nhất là sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. 

2. Tiếp tục chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng 

pháo theo nội dung Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ; 

Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 13/8/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về 

việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng pháo, thuốc pháo trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai. Tổ chức cho tất cả các học sinh cam kết không vi phạm các quy định về quản 

lý, sử dụng pháo, nhất là mua và đốt pháo nổ trái phép dịp Tết Nguyên đán Tân 

Sửu; vận động học sinh, phụ huynh, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị tự 

nguyện giao nộp pháo nổ; tích cực phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm về quản 

lý, mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng pháo nổ để cơ quan chức năng kịp 

thời xử lý. 

3. Tích cực tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động, học sinh, học viên trong việc thực hiện các 

quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy (PCCC). Thường xuyên cảnh báo cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh về nguyên nhân, hậu quả của các 

vụ cháy, nổ; phổ biến sâu, rộng các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng chống cháy, 

nổ trong các hoạt động tại trường học và khu dân cư. Kiện toàn tổ chức và bồi 
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dưỡng nâng cao kiến thức, nghiệp vụ PCCC cho lực lượng PCCC của đơn vị, đảm 

bảo xử lý hiệu quả khi xảy ra sự cố cháy, nổ. Đưa nội dung phòng cháy chữa cháy, 

đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của cơ quan, đơn vị vào kế hoạch trực cơ quan 

trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. 

4. Tăng cường công tác bảo vệ cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài sản cơ quan, 

trường học; đảm bảo an ninh trật tự; an toàn giao thông; phòng, chống bạo lực, 

xâm hại, tai nạn, thương tích, đuối nước cho trẻ em, học sinh trong dịp Tết Nguyên 

đán. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường tổ chức thực 

hiện nghiêm túc theo những nội dung trên./. 
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