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           Kính gửi: - Các trường trực thuộc Sở. 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã; 

- Trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên; 

Thực hiện Công văn số 9720/VP-KGVX ngày 13/9/2021 của Văn phòng 

UBND Thành phố về việc đảm bảo an toàn trong công tác dạy và học trực 

tuyến; thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022, nhằm bảo đảm công tác an ninh 

trật tự, an toàn trường học tại các nhà trường, các cơ sở giáo dục được thực hiện 

theo đúng yêu cầu đề ra, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh và cán bộ giáo 

viên, chủ động trong công tác phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm 

thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, đề phòng và có những giải pháp để đảm bảo an 

toàn cho học sinh trong quá trình học trực tuyến tại gia đình. Sở GDĐT yêu cầu 

các đơn vị trực thuộc; phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã; các trung tâm giáo 

dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên (gọi chung là các đơn vị) thực hiện một 

số nội dung sau:  

1. An toàn trường học trong mùa mưa, bão 

- Các trường cần thực hiện rà soát hệ thống cây xanh trong khuôn viên 

không nếu phát hiện những cây lâu năm có nguy cơ gẫy, đổ thì phải báo cáo để 

được xử lý kịp thời, trường hợp chưa thực hiện ngay được thì phải có cảnh báo 

nguy hiểm và liên hệ ngay với cơ quan chuyên môn để được xử lí trong thời 

gian sớm nhất. 

- Kiểm tra cơ sở vật chất (tường bao, móng, trần, tường, cống rãnh, cây 

xanh, bàn ghế, bảng, hệ thống điện…) kịp thời phát hiện nguy cơ mất an toàn có 

biện pháp khắc phục, không để xảy ra tai nạn thương tích trong trường học. 

2. An toàn trong quá trình học trực tuyến tại gia đình 

 - Các trường phải quán triệt đến toàn thể giáo viên tham gia dạy trực 

tuyến (đặc biệt là đối với cấp tiểu học), phối hợp cùng phụ huynh trao đổi thông 

tin, quan tâm hỗ trợ kịp thời việc học tập của học sinh tại nhà, tăng cường cảnh 

báo cho các bậc cha mẹ học sinh về việc phải giám sát, kiểm tra độ an toàn của 

các trang thiết bị khi cho các con dùng và hướng dẫn các con tuân thủ những 

tiêu chuẩn về mặt kỹ thuật của các thiết bị phục vụ học trực tuyến. 

- Để nâng cao chất lượng dạy học các trường cần tiếp tục đầu tư xây dựng 

kho học liệu điện tử dùng chung đảm bảo đúng yêu cầu về chuyên môn đề ra. 

Đổi với một số môn, bài nếu giáo viên và học sinh cần tư liệu bổ sung để phục 

vụ giảng dạy, học tập, khi khai thác trên môi trường mạng các trường cần quán 

triệt đến cán bộ, giáo viên và học sinh nâng cao ý thức cảnh giác trước những 

nguy cơ phát tán của những thông tin xấu, độc hoặc vô tình tuyên truyền quảng 
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cáo giới thiệu các hàng hóa, sản phẩm dịch vụ không phù hợp với quy định của 

pháp luật, trái với thuần phong mỹ tục và lối sống văn minh, tiến bộ. 

 - Các trường phải có quy định về kiểm soát, phê duyệt những tư liệu 

tranh, ảnh, hình nền, clip…của giáo viên, học sinh tự khai thác sử dụng làm tư 

liệu phục vụ dạy và học trực tuyến, nhằm tránh những sai sót về mặt chuyên 

môn cũng như đảm bảo đúng các quy định của pháp luật trong các hình ảnh, tài 

liệu góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh. 

3. Tiếp tục phòng, chống dịch bệnh Covid-19  

 - Tiếp tục thực hiện nghiêm thông điệp “5K” của Bộ Y tế, thường xuyên 

khai báo y tế bằng mã QR, qua Website https://tokhaiyte.vn.  

- Chủ động xây dựng các phương án phòng, chống dịch COVID-19 của 

cơ quan, đơn vị theo hướng dẫn tại Công văn số 6666/BYT-MT, ngày 16/8/2021 

của Bộ Y tế trước khi đón học sinh quay trở lại trường khi dịch, bệnh được kiểm 

soát, khống chế. 

- Tiếp tục phối hợp với cơ quan y tế địa phương tổ chức tiêm vắc-xin 

phòng, chống COVID-19 cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên bảo đảm 

100% được tiêm tối thiểu 01 mũi. 

 - Thực hiện nghiêm túc chế độ trực và thông tin báo cáo theo đúng quy 

định, thông tin liên hệ phòng Chính trị, tư tưởng, số 81 Thợ Nhuộm, quận Hoàn 

Kiếm, số điện thoại  02439411232, Email: cttt@hanoiedu.vn. 

 Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện tốt 

các nội dung trên./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Vụ GDCTHSSV Bộ GDĐT; 

- Sở Xây dựng Hà Nội; 

- Sở Y tế Hà Nội; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- UBND các Q, H, TX; 

- Đ/c Giám đốc Sở; 

- Các phòng thuộc Sở 

- Cổng thông tin điện tử của Ngành; 

- Lưu: VT, CTTT.                                                                          

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Xuân Tiến 
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