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CQNG HOA xA HQI CHU NGBIA WET NAM
Dc I4p - Tiy do - H3nh phüc

UY BAN NHAN DAN
QU3N HOANG MAI
S62%/UBND-GDDT
V/v cong tác dy hqc, quân 19 hçc sinh,
phbng chOng djch bnh, an toân an ninh
trtrông hyc tnthc, trong và sau TM Tan Sthi.

Hoàng Ma!, ngày .oi tháng 02nam 2021

KInh gài:
- Phông Giáo dye và Dào tao Qun;
- Cáo ea sO giáo dye mâm non, tiêu hyc, THCS trén
dja bàn Qun.
Thvc hien Chi thj s 0 1/CT-UBND ngày 20/01/2021 eüa UBND qi4n
Hoàng Mai ye viec to ehüe phyc vy Tét Nguyen dan Tan Sfru 2021 trén dja bàn
qun Hoàng Mai,
Nh&m dam báo cOng tao dy hpc, quàn 1'hpc sinh, phông ehóng djch berth,
an toàn an ninh tniông hyc truOc, trong và sau Têt Nguyen dan Tan Süu nm 2021,
UBND Qun yêu câu cáo co sO giáo dye mâm non, tiêu hQc, THCS triên khai thuc
hiên môt si nhiêm vu sau:
1.Côngtácdyhçc:
- Cáo truô'ng có ká hoach huOng dk h90 sinh tv hpc và On tp tai nhà theo
hithng dk tai Cong van so 356/SGDDT-GDPT ngày 31/01/2021 cüa SO Giáo dye
và Dào tao Ha NOi ye viec tO ehfrc dy h9e qua Internet trong th&i gian phông,
ehông djch Covid -19.
- Khi h90 sinh di hgc trO 'at, cáo nhà tnr&ng th ehüe rà soát, dánh giá kát qua
h9e $p qua Internet. Tü do hithng dk giáo viên rà soát, tinh giãn nOi dung dy
bce và diêu chinh kê hoach dy hçc theo hi.rOng kê thira nh&ng nOi dung, ki&i thüe
dã hçe qua Internet nhàm tôi uu thai gian và nei dung kiên thüe can tiêp tyc day
hçc trong ehuo'ng trInh theo quy djnh
2. Cong tao quãn 1 hyc sinh:
- Các trtthng thtthng xuyên lien h vOi gia dInh h9c sinh ep nht, n&m bat
thông tin ye tinh hInh sire khOe eüa hçc sinh.
- TIJ'ng dyng hInh thurc cOng ngh thông tin phü hcrp gitta nhà trithng, giáo
viên Va phy huynh áé quán 1 hçc sinh; ehia sé, Ui van viec ehám sOc, giáo dçie,
dam báo an toàn trong thôi gian nghi hoc.
- Nâng cao thire thvc hien np sng van minh, thanh ljch; vui cho'i dOn TM
lành manh; không chth cáo trO thai nguy hiêm, khOng ehcxi cO bac và cáo te nan xã hOi.
3. Cong tãc phông chóng dich bnh:
- Cong tdcphbng cháng djch COVID-19:
+ Tip tyc tang cu&ng tuyên truy&n cáo bien pháp phOng, chéing djch cho
can be, giáo viên, than viên và hoc sinh trong trixàng hçc. Thvc hien nghiém
thông dip 5K cUa BO Y té (gOm khâu trang - kM khuãn - khoàng each - khOng ty
t3p - khai báo y té).
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+ Duy trI bão dam co sâ vat chat, trang bj y té, v sinh môi tru&ng tai tru&ng
hoc nhu: thit bj do than nhi@, rnxOc sat khuân, noi tha tay bang nuâc vâ xà
phông... Duy tn thvc hin ye sinh, thu khuân tn.r&ng, lap theo quy djnh.
+ Thrc hien nghiêm tiic viec cài dt và khai báo djnh k5 trén (mg dung "An
toàn COVID".
+ Ph& hcp chat chê vói ngành y t tai dja phucing d trin khai thçrc hien
hieu qua cáo bien pháp bâo dam an toàn truóc tmnh hInh djch COVID-19 diên biên
phixc tap.
- Cong tácphbng, ehng djch bfnh theo miia:
+ Tip tic tuyên truyn cho can bi, giáo viên, than viên vá hyc sinh bang
nhiêu hlnh thiirc khac nhau cáo bien pháp phông, chông djch beth trong miia dông
xuãn. KhuyEn khIch can bO, giáo viên, nhân viên và hçc sinh tham gia vào các
hoat dng phông, chông djch tai cong dông.
+ Khi có bGnh djch thy ra tai tnrâng hçc, phãi phtM hqp chit che vâi co
quan y tê dja phuang, giám sat, x& 1' ô djch và thvc hien thông tin, báo cáo theo
quy djth
- Cong tile an Loan thy'cpJzm, v sinh mOi trwô'ng và nut sçwh:
+ Các don vj cé bp an $p th, cãng tin trtthng h9c tip t1ic ii soát, b6 sung
co s& 4t chat, trang thiêt bj, ho so pháp l'. Lra chçn cáo nhà cung cap thirc phâm
uy tin, có dja chi tin cY, nguôn thrc phãm phái rö nguôn gôc, xuât xü, h sfr
dpng. Cong tao chê biên, báo quãn thvc phâm tuãn thu dáng quy trInh báo dam dii
diêu kien an toán th?c phâm khi tO chIne phic vi cho can b, giáo viên, nhân viOn
và hçc sinh, tuyt dôi không dê xây ra sij cô an toân thvc phâm trong nhã tnthng.
+ Tang cithng cac biên pháp dam báo ye sinh môi trubng, thu gom ph lieu,
rae thai, duy trj ye sinh phông h9c, iap h9c hang ngày, tong ye sinh toàn truàng
truóc khi hpc sinh nghi Tét.
+ Thvc hien cung cp dii nuâc an u6ng, sinh hoat; dam Mo dy dii nuOc
sach.tai eac nhá ye sinh trong trithng hçc.
4. Cong tao an than, an ninh trutng hyc:
- ang tdc giáo dye an bàn giao thông (ATGT,):
+ Các tru&ng tang cixông cong tác tuyên truyn den cha mc h9c sinh kiên
quyêt không giao xe may cho con khi chua dii tuOi, chua có giy phép lái xe.
+ Yêu cu hpc sinh cam kEt khi tham gia giao thông nghiêm tue thrc hien
diing Lust Giao thông thr&ng b. Khi diéu khiên xe may, xe dp dien phái dOi mu
bão hiêm, thông lang lách, dánh vOng, thông chà qua so ngu&i theo quy djnh,
1thOng dan hIng ngang, thông tham gia dua xc, cô vU dua xc trai phép.
+ Tip titc ph6i hqp vOi chInh quyn dja phuong trin thai cáo biên pháp
dam báo tr3t tr ATGT khu vrc cong trtr&ng, thông dé xáy ra fin tc giao thông
tru&c cong trix&ng; phôi hop vOi cac lijc luong chIne näng nghiên elm ma cáo elm
phv, tO chIne các diem dung, d cho phuong tien chô, dim don hçc sinh giãm fin
tao giao thông.

- Cong tácphbng chdy, clühz c/thy (PCCC):
+ Tang eu&ng cong the phi hqp kMm tra và tr kMm tra an toàn ?CCC
nhAm ehñ dng, kip thai phát hin và kh&c phic nhftng ton tai thiêu sot ye cong
tác PCCC ti don vi.
+ Xây dung, chith 1' eac phuung an ccc theo quy djnh; eO phucing an thoát
him eho can bO, giáo viên, nhân viên và hçc sinh khi xây ra eháy nO tai dan vj.
+ KMm tra, rà soát cac thit bi din tai don vi trtthc khi nghi T&.
- COng the quán If', sü' dyngphdo:
+ Tuyên truyn, 4n dOng can bO, giáo viên, nhân viên và bce sixth thve
hin nghiêm tue the quy djnh ye quán 1, sü diing pháo theo Nghj djnh sO
137/2020/ND-CP ngày 27/11/2020 cüa ChInh phü.
+ Yêu eAu hçe sixth k cam kM không mua ban, không thve hin 4n
chuyn, tang trü, d6t phao no, pháo boa no cáe loai. CO hInh thüe k' luat nghiêm
khae dOi vài he sinh eO tInh vi phm.
- Tang cu'àng cOng Mc báo v kim soát chöt eke khách din lien h cOng
tác Igi do'n vj. Không dê cac phuong tien xc co giâi ra vào tru&ng hçc, ac bit
vào eae thôi dim eO h9c sinh hoat dng và vui chcxi trong khuôn viên nhà tnthng.
- Các nhâ trubng thông báo cx th ljch nghi Têt den toàn S can b, giáo
vién, nhân viên và hyc sinh eüa truông; thvc hin nghiêm tue vice phãn cong true
và bâo v truông hçc djp nghi T&, phôi hqp chat chë vâi Cong an dja phuang
cO eac bin pháp can thiêt nhäm dam bàn tuyt dOi ye cci sà vat chat, trang
bi... cüa nhà tnthng.
Vây, UBND Qu3n yeu c&u các ccx s& giáo dye nghiêm tue thkrc hin./.
No'i nhin:
- Nhu trén;
- B/c Chñ tich UBND Quân;
- Die Trn Qu9 Thai - PCT UBND Quân; (d b/c)
-Luu:VT.
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