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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Di Linh, ngày 27 tháng 7 năm 2018.

Số: 162/PGDĐT
V/v tăng cường đảm bảo an ninh trật tự
trường học và đảm bảo cơ sở vật chất chuẩn
bị cho năm học mới 2018-2019.

Kính gửi: Các trường trực thuộc trong toàn huyện
Trong thời gian qua, mưa bão kéo dài, việc nâng cấp, tu sửa cơ sở vật
chất, tôn tạo cảnh quan trường lớp gặp nhiều khó khăn; nhiều công trình đang
thi công dang dở phải tạm dừng gây ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ thi công
công trình chuẩn bị cho năm học mới 2018-2019. Bên cạnh đó, lợi dụng trời
mưa bão, ít người ra đường, trộm cắp hoạt động khá manh động; nhiều vụ trộm
cắp tài sản đã xảy ra tại các cơ quan, trường học, nhà dân gây bất ổn và mất an
ninh trật tự. Theo Quyết định số 1502/QĐ-UBND ngày 07/7/2017, ngày tựu
trường năm học mới 2018-2019 sẽ bắt đầu vào ngày thứ Hai tuần thứ 4 của
tháng 8 và khai giảng năm học vào ngày 5/9/2018 (QĐ gửi kèm). Do vậy, để kịp
thời khắc phục và phòng tránh các tình trạng trên, Phòng GD&ĐT đề nghị Hiệu
trưởng các trường khẩn trương triển khai thực hiện các công việc sau:
- Rà soát các hạn mục đang thi công, làm việc cụ thể với nhà thầu tập
trung nhân lực, khẩn trương hoàn thành trước ngày 18/8/2018. Tuyệt đối không
để bất cứ hạng mục công trình tu sửa, cải tạo nào kéo dài sau ngày tựu trường,
gây mất an toàn cho học sinh khi đến trường. Đối với những công trình nhiều
hạng mục hoặc do điều kiện khách quan không thể hoàn thành theo thời gian
quy định phải báo cáo cụ thể về Phòng GD&ĐT và có kế hoạch tiếp tục hoàn
thành nhằm đảm bảo an toàn cho các hoạt động dạy học trong năm học mới.
- Cắt tỉa cây cối, phát cỏ, quét dọn sân trường, xử lý nấm mốc, đảm bảo
vệ sinh và an toàn học tập cho học sinh. Kiểm tra, rà soát thiết bị, cơ sở vật chất
cần thiết cho năm học mới để có kế hoạch sửa chữa, bổ sung kịp thời nhằm đảm
bảo cho dạy và học trong năm học mới.
- Tăng cường tham mưu với chính quyền địa phương, phối hợp với các tổ
chức, đoàn thể địa phương cũng như cha mẹ học sinh để nắm tình hình ra lớp
của học sinh, kịp thời vận động các em ra lớp, đặc biệt chú ý vận động các học
sinh trong độ tuổi bỏ học ra lớp. Xây dựng kế hoạch ôn tập, tổ chức thi lại và
thông báo kế hoạch đến từng phụ huynh và học sinh thi lại. Đối với những
trường hợp phải thi lại nhưng có biểu hiện bỏ học, đề nghị Hiệu trưởng các
trường phân công giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn trực tiếp vận động gia
đình và bản thân các em để các em chủ động ra lớp ôn tập và thi lại. Lưu ý
không để bất kỳ học sinh nào bỏ học trong hè.
- Tăng cường công tác an ninh trật tự trường học. Thực hiện nghiêm túc
chế độ trực của lãnh đạo, trực bảo vệ. Phối hợp tốt với công an địa phương, tổ
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an ninh trật tự thôn xóm, tổ dân phố để có sự hợp tác, thông tin kịp thời nhằm
bảo vệ an ninh trật tự trường học, nhất là vào buổi tối.
- Báo cáo sơ bộ tình hình chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện dạy và
học cho năm học mới vào ngày 10/8/2018 và báo cáo kết quả chuẩn bị cơ sở vật
chất và các điều kiện dạy và học cho năm học mới và tình hình sơ bộ học sinh ra
lớp vào ngày 17/8/2018 qua địa chỉ email của chuyên môn các bậc học (Mầm
non: cm-mamnon@dilinh.edu.vn; tiểu học: cm-tieuhoc@dilinh.edu.vn; THCS:
cm-thcs@dilinh.edu.vn ).
Đề nghị Hiệu trưởng các trường khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm
túc các yêu cầu trên. Trong quá trình triển khai thực hiện có gì vướng mắc cần
thông tin kịp thời về Phòng GD&ĐT qua số điện thoại của các đồng chí Lãnh
đạo Phòng GD&ĐT hoặc số điện thoại của các đồng chí chuyên viên phụ trách
các bậc học, các bộ phận của Phòng GD&ĐT để có sự hỗ trợ, hướng dẫn giải
quyết kịp thời.
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- Như trên;
- Lưu VT.

Nguyễn Phước

2

gddilinh@lamdon
g.gov.vn
Cơ quan: Ủy ban
Nhân dân huyện
Di Linh, Ủy ban
Nhân dân tỉnh
Lâm Đồng
Thời gian ký:
27.07.2018
Bảo Cường
08:46:09 +07:00

