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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐỨC THỌ 

 

Số: 1245/UBND-GD 
V/v tăng cường công tác chỉ đạo đảm bảo an 

toàn trường học, các hoạt động giáo dục kỹ 

năng sống, phát hành ấn phẩm giáo dục 

trong trường học năm 2020. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                  Đức Thọ, ngày 8  tháng 6 năm 2020 

 

 Kính gửi: 

 - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

 - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

 - Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS. 

 

Thực hiện Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/2/2014 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo quy định về quản lý giáo dục kỹ năng sống (KNS) và hoạt động giáo 

dục ngoài giờ chính khóa (GDNGCK); Chỉ thị số 505/CT-BGDĐT ngày 

20/02/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo 

an toàn trong các cơ sở giáo dục; Văn bản số 304/TB-NXBGDVN ngày 15/3/2018 

của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về việc phát hành sách và các sản phẩm giáo 

dục; Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về hướng dẫn việc lựa  chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông. 

Để thực hiện tốt các nội dung nói trên, UBND huyện yêu cầu: Trưởng Phòng 

Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các xã (thị trấn); Hiệu trưởng các trường 

mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thực hiện tốt một số nội dung. Cụ thể như sau: 

1. Công tác đảm bảo an toàn trường học 

Yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng cường nền nếp, kỷ cương, xây dựng và thực 

hiện Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học. Thực hiện có hiệu quả công tác tư 

vấn tâm lý cho học sinh, quan tâm giáo dục đối với học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. 

Tăng cường trách nhiệm của lãnh đạo nhà trường, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh, Tổng phụ trách đội, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, cán bộ, nhân 

viên của nhà trường trong việc quản lý, giáo dục học sinh; phối hợp chặt chẽ giữa 

nhà trường với Ban đại diện cha mẹ học sinh, cơ quan Công an, Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức 

và các cơ quan liên quan ở địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng 

ngừa và ngăn chặn có hiệu quả tình trạng học sinh đánh nhau; các hành vi bạo lực, 

xâm hại đối với học sinh trong các cơ sở giáo dục. 

Đề nghị các cơ sở giáo dục thực hiện đầy đủ các nội dung, quy định về xây 

dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích. Tăng cường tuyên 

truyền, giáo dục, phòng chống, giảm thiểu nguy cơ và khắc phục hậu quả tai nạn, 

thương tích trong trường học. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định về 

phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; các quy định về quản lý và xử lý các loại 
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hóa chất độc hại, quy trình quản lý phòng thí nghiệm, an toàn, vệ sinh lao động, 

đảm bảo môi trường trường học an toàn.  

2. Công tác giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa 

 Công tác quản lý hoạt động giáo dục KNS và hoạt động GDNGCK theo đúng 

quy định tại Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ trưởng Bộ 

GD&ĐT quy định về quản lý hoạt động giáo dục KNS và hoạt động GDNGCK. 

 Căn cứ điều kiện của nhà trường, thực tế của địa phương và đặc điểm tâm 

sinh lý, lứa tuổi, khả năng, nhu cầu của học sinh để tổ chức các hoạt động giáo dục 

KNS và hoạt động GDNGCK. Nhà trường chủ động trong việc xây dựng kế hoạch, 

tổ chức các hoạt động giáo dục KNS và hoạt động GDNGCK cho học sinh. 

Khuyến khích tổ chức các hoạt động giáo dục KNS, hoạt động trải nghiệm trong 

phạm vi khuôn viên nhà trường hoặc các địa điểm gần nhà trường. 

Việc tổ chức giáo dục giáo dục KNS và hoạt động GDNGCK cho học sinh 

phải đảm bảo an toàn, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả. Việc tổ chức giáo dục giáo 

dục KNS và hoạt động GDNGCK có thu phí phải được sự đồng thuận của cha mẹ 

học sinh, được người học tham gia trên tinh thần tự nguyện. Kế hoạch tổ chức giáo 

dục KNS và hoạt động GDNGCK phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thủ 

trưởng đơn vị chịu mọi trách nhiệm trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục 

KNS và hoạt động GDNGCK tại đơn vị. 

3. Công tác phát hành ấn phẩm giáo dục trong  trường học 

3.1 Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo 

a) Sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 - 2021 

Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn việc lựa  chọn sách giáo khoa trong cơ 

sở giáo dục phổ thông.  

Chỉ đạo niêm yết công khai tại các trường tiểu học và phối hợp với trường 

mầm non trên địa bàn thông báo rộng rãi đến tận từng phụ huynh trẻ mầm non 5 

tuổi năm học 2019-2020 về bộ sách giáo khoa mà nhà trường đã chọn. Thực hiện 

phát hành theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như cam kết của các 

nhà xuất bản có bộ sách được lựa chọn. 

b) Đối với các khối lớp còn lại 

Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm hướng dẫn các trường mầm 

non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện nghiêm túc thực hiện công tác 

phát hành sách giáo khoa, sách tham khảo và các sản phẩm giáo dục trong nhà 

trường. Thường xuyên kiểm tra công tác phát hành sách và các loại thiết bị giáo 

dục của đơn vị trường học  để ngăn ngừa sách giáo khoa in lậu, các sản phẩm giáo 

dục khác có chất lượng kém và sai nội dung được phát hành vào trường học trên 

địa bàn huyện. Khi phát hiện các đơn vị trường học vi phạm thì báo cáo UBND 

huyện để xử lý theo quy định. 

3.2. Các đơn vị trường học 



 

 
3 

Hàng năm, căn cứ vào hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo, nhu cầu 

của học sinh để làm tốt công tác phát hành sách và các sản phẩm giáo dục tại 

trường. Phối hợp với bộ phận phát hành sách của Phòng Giáo dục và Đào tạo để 

xây dựng kế hoạch và phương án phát hành sách giáo khoa và các ấn phẩm khác 

theo danh mục quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo phù hợp với thực tế của nhà 

trường. Chịu trách nhiệm hướng dẫn, giới thiệu để phụ huynh học sinh mua sách, 

các ấn phẩm, thiết bị đảm bảo đúng chuẩn, có giá trị. 

3.3. Đối với UBND các xã, thị trấn 

Căn cứ vào nhu cầu và đề xuất của các trường, hàng năm các địa phương cần 

bố trí ngân sách, thu hút các nguồn xã hội hóa hợp pháp để hỗ trợ các trường về 

trang thiết bị dạy học. Tập trung nguồn lực cho việc đầu tư trang thiết bị hiện đại 

nhằm phục vụ cho việc dạy học chương trình Giáo dục phổ thông mới. 

Phối hợp với các trường học làm tốt công tác tuyên truyền để cha mẹ học sinh 

quan tâm đảm bảo đầy đủ sách, đồ dùng và thiết bị phục vụ học tập có chất lượng. 

Trên đây là một số nội dung quan trọng cần tập trung chỉ đạo trong thời gian 

tới, UBND huyện yêu cầu Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND 

các xã (thị trấn), Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở triển 

khai thực hiện nghiêm túc./. 

Nơi nhận:    
- Như kính gửi; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lãnh đạo, CV Phòng GDĐT; 

- Lưu: VT, GDĐT.          

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Hoài Đức 
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