
UBND QUẬN THANH XUÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG MẦM NON TRÀNG AN Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 

  

           Số: 123/KH- TMNTA        Thanh Xuân, ngày 19 tháng  9 năm 2022     

 

KẾ HOẠCH 

Phòng chống tai nạn thương tích- xây dựng trường học an toàn 

 năm học 2022- 2023 

 

- Căn cứ thông tư số 45/TT- BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ giáo dục và 

đào tạo quy định về việc xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương 

tích trong cơ sở giáo dục mầm non; 

- Công văn số 2602/SGD-GDMN ngày 31/08/2022 của Sở GDĐT Hà Nội về 

việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2022 – 2023; 

- Công Văn 2603/SGDĐT-GDMN ngày 31/08/2022 của Sở GDĐT Hà Nội 

về việc hướng dẫn thực hiện quy chế chuyên môn cấp học MN năm học 2022 – 

2023; 

- Căn cứ Kế hoạch số 229/KH-UBND ngày 22/8/2022 của UBND quận 

Thanh Xuân về việc Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023; 

-  Kế hoạch số 19 /PGD&ĐT ngày 06/09/2022 của phòng GD&ĐT Thanh 

Xuân về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2022-

2023; 

 Trường Mầm non Tràng An xây dựng Kế hoạch Phòng chống tai nạn thương 

tích- xây dựng trường học an toàn năm học 2022- 2023 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU 

- Nâng cao nhận thức và năng lực cho CB,GV,NV, phụ huynh và học sinh 

trong việc phòng chống tai nạn thương tích (PCTNTT), xây dựng trường học an 

toàn. Chú trọng nội dung phòng chống tai nạn giao thông, bạo lực, đuối nước, 

PCCC, phòng chống dịch bệnh, ATTP... nhằm giảm tối đa nguy cơ, tỷ lệ tai nạn 

thương tích trong và ngoài trường học . 

- Công khai, tuyên truyền PCTNTT tới 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, 

phụ huynh, học sinh trong trường được tập huấn về kiến thức và kỹ năng phòng 

chống tai nạn thương tích, ATTP, PCCC. 

 - Xây dựng môi trường bám sát chủ đề năm học 2022-2023 “Xây dựng 

trường mầm non Xanh - An toàn - Hạnh phúc”. 



 

II. NỘI DUNG 

1. Công tác tổ chức, chỉ đạo 

- BGH xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm để có kế hoạch chỉ đạo thực hiện 

hiệu quả công tác đảm bảo an toàn, PCTNTT trong nhà trường. 

- BGH phổ biến, quán triệt đến đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 

các văn bản hướng dẫn, kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích, xây dựng 

trường học an toàn. 

 - Thực hiện công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả triển khai 

thực hiện kế hoạch phòng chống TNTT và xây dựng trường học an toàn theo định 

kỳ. 

 - Cập nhật và theo dõi các vụ TNTT đã xảy ra đối với trẻ trong nhà trường 

để kịp thời xử lý, chấn chỉnh và rút kinh nghiệm trong nhà trường phù hợp với tình 

hình thực tế. 

 2. Công tác bồi dưỡng, tập huấn, giáo dục và tuyên truyền 

 * Đối với CBGVNV, PHHS 

 - Ban chỉ đạo nhà trường xây dựng kế hoạch cụ thể, công khai, cung cấp tài 

liệu sách báo tới 100% CBGVNV, PHHS nhà trường học tập, tham khảo qua bảng 

tuyên truyền, trang thông tin điện tử, nhóm  PH lớp… 

 - Nhà trường mời giảng viên về tập huấn tích tới 100% CBGVNV những kiến 

thức cơ bản về các yếu tố, nguy cơ và cách phòng chống tai nạn thương tích, tập 

trung triển khai một số chuyên đề ( Dự kiến  tuần 1 tháng 10): 

      + Giáo dục nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo, chống xâm phạm nhân phẩm 

và thân thể trẻ. 

     + Giáo dục trẻ hòa nhập với cộng đồng, đoàn kết với bạn bè, vui vẻ, tự tin trong 

mọi hoạt động. 

 + Giáo dục về luật ATGT, phòng chống đuối nước, cháy nổ, điện giật. 

PCCC… 

          + Công tác tuyên truyền, hướng dẫn về công tác phòng chống dịch sốt xuất 

huyết, công tác vệ sinh phòng chống dịch bệnh và an toàn thực phẩm trong nhà 

trường.  

- Lồng ghép các nội dung tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng chống 

tai nạn thương tích, tháng an toàn vệ sinh trong lao động, phòng chống cháy nổ, 

tháng an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông trong các buổi hội họp, đánh 



giá thi đua thường niên đối với CBGVNV và đối với PHHS trong các cuộc họp PH 

và trao đổi hàng ngày. 

- Tăng cường phối hợp, tạo sự thống nhất giữa gia đình, nhà trường, toàn xã hội 

trong việc chăm sóc giáo dục trẻ an toàn về mọi mặt. 

 -  Phối hợp với trạm y tế phường, cơ sở y tế địa phương nhằm hỗ trợ, ứng phó, 

sơ, cấp cứu một số TNTT thường gặp trong nhà trường. 

 * Đối với học sinh 

     - Trong công tác chuyên môn nhà trường lồng ghép các nội dung phòng 

chống TNTT, xây dựng trường học an toàn vào hoạt động giáo dục trẻ hàng ngày, 

mọi lúc mọi nơi. 

  - Tăng cường các hoạt động trải nghiệm, tập thể  GD  trẻ các kỹ năng chăm 

sóc và bảo vệ sức khỏe phòng chống dịch bệnh, bảo vệ và ứng phó với những tình 

huống bất thường do thiên tai gây ra ( Mưa úng, bão lụt, sấm sét, PCCC,  giữ gìn và 

bảo vệ môi trường,  phòng chống dịch bệnh theo mùa, Covid 19…. 

 - Khen thưởng, động viên khích lệ trẻ kịp thời khi trẻ có các hành vi đúng mực, 

hành động đẹp có sức lan tỏa trong tập thể tại bảng tuyên dương khen thưởng của 

nhà trường, khi Sinh hoạt cuối mối tháng. 

  3. Công tác khảo sát, khắc phục các nguy cơ gây TNTT và xử lý khi 

TNTT xảy ra 

         - Căn cứ bảng điểm về xây dựng trường học an toàn để rà soát và trang bị đầy 

đủ thiết bị y tế, tủ thuốc sơ cứu theo đúng yêu cầu quy định. 

  - Phối hợp chặt chẽ với Chính quyền địa phương, Công an, y tế…nhằm  khảo 

sát, đánh giá nguy cơ TNTT trong và ngoài nhà trường. Phân tích, xác định rõ 

nguyên nhân dẫn đến các tai nạn thương tích, từ đó bổ sung các biện pháp phòng 

chống TNTT có hiệu quả. 

 - Chủ động kiểm tra giám sát, phát hiện và có biện pháp khắc phục các nguy cơ 

gây TNTT, không để xảy ra tai nạn nghiêm trọng trong nhà trường. Chủ động xây 

dựng phương án thoát hiểm đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học 

sinh  khi có thiên tai, hỏa hoạn xảy ra. Tập huấn thoát hiểm khi báo cháy trong 

CBGVNV và học sinh ( Dự kiến tuần 4 tháng 10 năm 2022)         

  -  Đảm bảo tuyệt đối công tác vệ sinh phòng dịch,  ATTP trong nhà trường 

theo đúng quy định. 

 * Một số nguy cơ xảy ra tai nạn và cách phòng tránh 

 

 



TT Các tình huống xảy ra Biện pháp phòng tránh 

1 Ngã, té do: 

- Sàn nhà trơ, bậc cầu 

thang, khung cửa sổ, lan 

can, bàn ghế, khu vui 

chơi. 

- Nhả từ trên cao xuống. 

- Chạy nhảy, đuổi nhau. 

- Leo trèo cây, cầu thang. 

- Mặt sân trường gồ ghề 

- Cầu thang, ban công, lan can, cửa sổ trong khu 

vực trường cần đảm bảo an toàn, có tay vịn, có 

cửa chắn ở đầu và cuối khu vực cầu thang. 

- Bàn ghế vững chắc, mặt bàn nhẵn, góc bàn 

không nhọn. 

- Không cho trẻ leo trèo lan can cầu thang, cửa 

sổ, lan can hiên lớp học... 

- Không cho trẻ chạy nhảy, đuổi nhau, chơi khu 

vực vườn cổ tích, vận động khi không có sự 

giảm sát của GV. 

- Luôn giữ sàn nhà, sàn nhà vệ sinh khô giáo. 

- Sân trường bằng phẳng, không mấp mô, gồ 

ghề, trơn trượt, đọng nước. 

- Các góc, cạnh bồn hoa cây cảnh trong khu vực 

vận động, sân trường không để góc cạnh. 

2 Bị các vật sắc nhọn đâm 

vào phần mềm gây 

thương tích và chảy máu. 

- Giáo viên cần chỉ dẫn cho trẻ thấy được sự 

nguy hiểm của các vật sắc nhọn khi chơi. 

- Các vật sắc nhọn như dao, kéo GV cần để cao 

hơn trẻ để trẻ không với tới. 

- Cán bộ Y tế và GV cần phải nắm rõ cách sơ 

cứu khi có trẻ bị thương tích. 

3 Bỏng do: 

- Thức ăn còn nóng, nước 

sôi, hóa chất... 

- Không để trẻ đến gần khu vực có thức ăn còn 

nóng, khu vực nhà bếp. 

- Các khu vực để hóa chất cần để cao hơn tầm 

tay của trẻ. 

- Thức ăn đưa về lớp không quá nóng. 

- Giáo viên không được dùng điện để đun nấu, 

ủi đồ trong khu vực lớp học. 

4 Đuối nước do: Ao hồ, Bể 

bơi, bể nước, thau, chậu, 

xô để nước... 

- Giáo viên cần GD cho trẻ không nên tắm ở ao 

hồ, bể bơi khi không có người lớn bên cạnh. 

- Tuyên truyền và khuyến khích PH nên cho trẻ 

đi tập bơi. 

- Các bể nước phải có nắp đậy và khóa, các 



thùng chứa nước phải có nắp đậy, không để tồn 

và chứa nước trong các xô chậu trong nhà vệ 

sinh. 

5 Điện giật do: 

- Các thiết bị dây điện đã 

cú, bị hở do lâu ngày, 

chuột, dán gậm nhấm. 

- Hệ thống điện trong lớp 

xuống cấp, không an 

toàn. 

- Cầu giao điện và các ổ cắm điện  phải đặt ở 

những nơi trẻ không với tới  được. 

- Các dụng cụ, thiết bị điện phải đảm bảo an 

toàn, không hở mạch điện, không để ở gần các 

khu vực trẻ hay đi lại. Giáo viên phải thường 

xuyên kiểm tra thiết bị điện trong lớp, nếu thấy 

không an toàn phải cho sửa chữa và thay thế. 

- Giáo viên cần tắt hết nguồn điện trước khi 

không sử dụng nữa và trước khi ra khỏi phòng. 

Lấy băng dính bịt kín các ổ điện không thường 

xuyên sử dụng đến. 

6 Hóc dị vật do: 

- Đồ dùng, đồ chơi ở lớp. 

- Thức ăn. 

- Khi trẻ HĐ chơi ở các góc, giáo viên phải 

thường xuyên quam tâm nhắc nhở trẻ chơi đúng 

cách. Các góc chơi của trẻ phải có nội quy chơi, 

GD trẻ không cầm đồ chơi nhỏ: sỏi, khuy áo, 

hột hạt... đưa vào tai, mũi, miệng.... 

 

7 Hỏa hoạn - Nhà trường có đầy đủ hồ sơ về PCCC theo 

quy định.  

-Trang bị đầy đủ trang thiết bị PCCC tại cơ sở. 

- Tập huấn và có giấy chứng nhận về công tác 

PCCC trong CBGVNV. 

- Nhà trường mời giảng viên về tập huấn kiến 

thức, kỹ năng thoát hiểm khi báo cháy trong 

CBGVNV và học sinh ( Dự kiến tuần 4/10) 

       4. Công tác kiếm tra, đánh giá: 

  Nhà trường triển khai hoạt động tự kiểm tra đánh giá kết quả nghiêm túc, trung 

thực trong kế hoạch kiểm tra nội bộ, đột xuất. Kịp thời có những biện pháp khắc 

phục và nâng cao chất lượng đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn thương tích.  

          - Phối hợp tốt với các cơ quan chức năng, tăng cường công tác kiểm tra, đặc 

biệt là công tác kiểm tra đột xuất về điều kiện cơ sở vật chất, vật liệu cháy nổ, đồ 

dùng gây nguy hiểm…khắc phục kịp thời, không xảy ra những việc đáng tiếc. 



                5. Chế độ thông tin, báo cáo: 

 Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định, học kỳ, năm học; Ban chỉ đạo nhà 

trường họp và thống kê, báo cáo ban ngành liên quan. 

Trường hợp xảy ra các sự cố bất thường, yêu cầu GV, NV  báo cáo về thường trực 

Ban chỉ đạo phòng chống TNTT của trường (Ban giám hiệu). 

       III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 Việc tổ chức thực hiện kế hoạch cần  phù hợp, linh hoạt  điều chỉnh với tình hình 

thực tế.  

Thời gian Nội dung hoạt động Kết quả 

 

Tháng 

8/2022 

- BGH chỉ đạo công tác tổng vệ sinh môi trường trong 

và ngoài lớp đảm bảo môi trường an toàn, phòng 

chống dịch bệnh trong tình hình mới. 

- Chuẩn bị điều kiện CSVC, các phương án đảm bảo 

an toàn PCTNTT và phòng chống dịch bệnh trong tình 

hình mới.  

  

 

Tháng 

9/2022 

- Xây dựng kế hoạch trường học an toàn, PCTNTT. 

Rà soát CSVC, kiểm tra độ an toàn của đồ dùng, đồ 

chơi và các trang thiết bị chăm sóc và giáo dục trẻ. 

- Tập huấn, bồi dưỡng cho CB, GV, NV về công tác 

phòng chống tai nạn thương tích, ATTP  trong nhà 

trường và công tác tuyên truyền phòng chống dịch 

bệnh. 

- Vệ sinh công nghiệp, GVNV thực hiện vệ sinh theo 

lịch hàng ngày, hàng tuần, tháng.  

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch. 

 - Cân, đo học sinh lần 1 

  

 

Tháng 

10/2022 

- Tích cực tuyên truyền về công tác phòng chống dịch 

bệnh, nguy cơ gây mất an toàn, lợi ích tiêm Vacxin đủ 

mũi. 

- GD trẻ có một số hiểu biết về hành vi, thái độ trong 

việc bảo vệ bản thân, bảo vệ môi trường. 

- Chỉ đạo GV lồng ghép nội dung GD sức khỏe, kỹ 

năng bảo vệ bản thân  cho học sinh vào các hoạt động 

hàng ngày ở lớp. 

  



- Khám sức khỏe  cho trẻ toàn trường, cho CBGVNV, 

vào sổ theo dõi tình hình dịch bệnh, có biện pháp khắc 

phục. 

-  Tổ chức thi lý thuyết quy chế chăm sóc và giáo dục 

trẻ, kiểm tra lớp MG đủ đk học kỳ 1. 

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch. 

 

Tháng 

11/2022 

- Rà soát, bổ sung đồ dùng, đồ chơi, đồ dùng dụng cụ 

để phòng chống TNTT cho trẻ. 

- Tăng cường hoạt động trải nghiệm giáo dục trẻ có 

thêm nhiều kỹ năng bảo vẹ bản thân và cộng đồng. 

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch. 

  

 

Tháng 

12/2022 

- Quan tâm, chăm sóc trẻ khi giao mùa: Nhắc nhở trẻ 

thường xuyên mặc quần áo ấm, đầu đội mũ và chân đi 

giày, tất… 

- Tuyên truyền với phụ huynh để họ chủ động phòng 

và tránh các dịch bệnh cho trẻ theo mùa 

- Cân, đo học sinh lần 2. 

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch. 

- Báo cáo sơ kết kỳ 1 

  

 

Tháng 

1/2023 

- Thực hiện tốt công tác phòng tránh dịch bệnh và giữ 

gìn bảo vệ môi trường , tăng cường đưa cây xanh vào 

môi trường sống. 

- Đảm bảo vệ sinh ATTP trong dịp tết nguyên đán, các 

lễ hội tại địa phương và phòng tránh ngộ độc thực 

phẩm. 

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch. 

  

 

Tháng 

2/2023 

 

- Tiếp tục XD cảnh quan môi trường SP, trường học 

xanh, sạch, đẹp. 

 

  

 

Tháng 

3/2023 

- Tiếp tục chỉ đạo việc phòng tránh các bệnh truyền 

nhiễm thường gặp tại địa phương, như: sốt xuất huyết, 

đau mắt hột, chân-tay- miệng, sốt vi rút, thủy đậu, cúm 

A, Covid 19…trong tình hình mới. 

  



- Thau rửa bể chứa nước, phát huy hiệu quả làm việc 

đội xung kích diệt bọ gậy trong nhà trường. 

- Phun thuốc diệt ruồi, muỗi…để phòng và chống các  

nguy cơ dich bệnh xảy ra. 

- Cân, đo học sinh lần 3. 

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch. 

 

Tháng 

4/2023 

- Rà soát, bổ sung đồ dùng, đồ chơi, đồ dùng dụng cụ 

để phòng chống TNTT cho trẻ. 

- Triển  khai có hiệu quả ngày hội văn hóa thể thao 

tăng cường rèn luyện thể lực, nâng cao sức đề kháng 

trong CBGVNV, PH, HS trong  nhà trường. 

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch. 

  

 

Tháng 

5/2020 

- Triển khai tháng An toàn vệ sinh lao động, tháng 

hành động về Vệ sinh an toàn thực phẩm. 

- Hoàn thiện báo cáo, hồ sơ công nhận trường học an 

toàn năm 2022-2023. 

- XD kế hoạch kiểm tra tu sửa trong hè tháng 6,7,8, 

trang bị CSVC để chuẩn bị tốt cho năm học mới. 

  

 

           - Trên đây là kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích và xây dựng trường 

học an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh trường mầm 

non Tràng An năm học 2022 - 2023.  

           - Nhà trường yêu cầu toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh, học 

sinh  toàn trường nghiêm túc thực hiện tốt các nội dung kế hoạch đã đề ra./. 

 

Nơi nhận: 

- Phòng GD- ĐT quận 

- Công khai toàn trường. 

- LưuVăn thư . 

HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký) 

 

 

Chu Thị Thanh Bình  

  

 


