UBND TP THÁI NGUYÊN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 529/GDĐT- TH
V/v tăng cường công tác quản lý, giáo dục
học sinh cuối năm học 2021-2022, trong
dịp nghỉ hè và kỳ tuyển sinh vào lớp 10

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP.Thái Nguyên, ngày 12 tháng 5 năm 2022

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở
trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 1572/CT- BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống tai
nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em, học sinh, sinh viên; Công điện số 476/CĐBGDĐT ngày 04/5/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường phòng,
chống đuối nước cho trẻ em, học sinh; Công văn số 1532/UBND-KGVX ngày
18/4/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tai
nạn, thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em; Công văn số 1011/SGDĐTCTTT-PC ngày 11/5/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên về việc
tăng cường công tác quản lý giáo dục học sinh cuối năm học, trong dịp nghỉ hè và
kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, tốt nghiệp THPT năm 2022.
Để tăng cường công tác quản lý học sinh, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn
trường học, phòng tránh tai nạn giao thông, tai nạn thương tích, đuối nước và
phòng, chống dịch bệnh cho học sinh vào dịp kết thúc năm học, kỳ nghỉ hè và các
kỳ thi năm 2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường
mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố Thái Nguyên thực hiện một số
nội dung sau:
1. Tiếp tục quán triệt và triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Thủ
tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về phòng, chống tai nạn
đuối nước đối với trẻ em, học sinh và Kế hoạch số 283/KH-GDĐT ngày
15/3/2022 của Phòng GDĐT ban hành kế hoạch triển khai công tác phòng, chống
tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em, học sinh năm 2022.
2. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Y tế địa phương, nắm bắt thông tin, tình
hình diễn biến dịch bệnh Covid-19; xây dựng phương án phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 để đảm bảo an toàn trong thời gian kết thúc năm học và tổ chức các kỳ
thi năm 2022.
3. Phối hợp với phụ huynh học sinh tăng cường các biện pháp đảm bảo
công tác quản lý học sinh trong phòng chống dịch bệnh Covid-19; quản lý chặt
chẽ các hoạt động của học sinh cuối năm học, đặc biệt là học sinh cuối khóa. Phối
hợp với phụ huynh học sinh kiểm tra, giám sát quản lý các hoạt động của học
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sinh, không để học sinh tụ tập, tổ chức liên hoan, giao lưu, dã ngoại…, cuối khóa
học. Nghiêm cấm các cơ sở giáo dục tổ chức cho học sinh đi thăm quan, du lịch
nhân dịp kết thúc năm học.
4. Trong điều kiện thích ứng, linh hoạt thực hiện phòng, chống dịch Covid19, các nhà trường cần có kế hoạch tuyên truyền, giáo dục cho học sinh cuối cấp
về ý nghĩa truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta về “Tôn sư trọng đạo”, “Uống nước
nhớ nguồn”, động viên, khích lệ tinh thần các em học sinh cuối cấp chuẩn bị tốt
cho kỳ thi tuyển sinh đầu cấp THCS và THPT năm học 2022 - 2023 một cách phù
hợp, an toàn, hiệu quả.
5. Phối hợp với Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí
Minh tại địa phương để có kế hoạch bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa
phương đảm bảo an toàn, đúng quy định; phối hợp với tổ chức đoàn thể tại địa
phương để tăng cường công tác quản lý, tạo sân chơi lành mạnh, an toàn, tổ chức
các lớp học bơi, kỹ năng an toàn phòng, chống đuối nước trong dịp nghỉ hè cho
học sinh.
6. Có văn bản phối hợp với phụ huynh quản lý, giám sát, quán triệt, nhắc
nhở học sinh về phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước; đảm bảo an toàn
giao thông; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; khuyến
cáo học sinh không được tắm, chơi ở những nơi gần ao, hồ, sông suối, những nơi
có biển báo nguy hiểm, nơi không đảm bảo an toàn, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước;
không được rủ nhau đi tắm, đi bơi khi không có người lớn đi cùng; thực hiện tốt
các quy định của pháp luật và ý thức tham gia sinh hoạt hè tại địa phương.
7. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể liên quan, chính quyền địa phương tổ
chức thực hiện Kế hoạch số 499/KH-GDĐT ngày 06/5/2022 của Phòng Giáo dục
và Đào tạo ban hành kế hoạch triển khai tập luyện môn Bơi và kỹ năng phòng,
chống tai nạn đuối nước cho trẻ em, học sinh năm 2022 đảm bảo an toàn, hiệu quả.
8. Tăng cường công tác quản lý học sinh, quản lý chặt chẽ các hoạt động
của học sinh cuối năm học, đặc biệt là học sinh cuối khóa. Nhà trường chỉ đạo
giáo viên chủ nhiệm phối hợp với cha mẹ học sinh kiểm tra, giám sát quản lý học
sinh trong việc tổ chức các hoạt động như chụp ảnh kỷ yếu, liên hoan chia tay;
không để học sinh tự phát tổ chức liên hoan, giao lưu, dã ngoại cuối khóa học.
9. Trong Lễ tổng kết năm học, bố trí thời gian cuối buổi lễ để nhắc nhở
học sinh về phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước; đảm bảo an toàn giao
thông, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và ý thức tham gia sinh hoạt
hè tại địa phương.
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10. Thông báo tới cha mẹ học sinh và học sinh về thời gian nghỉ hè và
tuyển sinh đầu cấp, tuyên truyền đến cha mẹ học sinh các biện pháp phòng,
chống tai tệ nạn cho học sinh cũng như việc quản lý học sinh trong dịp hè.
Nhận được công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng
các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố Thái Nguyên nghiêm
túc triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:
KT.TRƯỞNG PHÒNG
- Như trên;
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
- Lưu: VT, TH.
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