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V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng

Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao
động năm 2023 trong các cơ sở giáo dục

trên địa bàn huyện

#DiaDiemNgayBanHanh

            Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS, TH&THCS.

Căn cứ Công văn số 411/SGDĐT-CTCTHSSV ngày 01/3/2023 của Sở 
giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng 
Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao đông (ATVSLĐ) năm 2023 trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam, Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Đại Lộc đề nghị hiệu trưởng 
các trường trực thuộc triển khai thực hiện một số nội dung, cụ thể nhue sau:

1. Chủ đề Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023: “Tăng cường xây 
dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm 
căng thẳng tại nơi làm việc”.

2. Thời gian tổ chức: Từ ngày 01/5/2023 đến ngày 31/5/2023.
3. Nội dung thực hiện:
- Từ ngày 20/4/2023, tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu 

tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ; treo băng rôn hưởng ứng 
phù hợp với tình hình tại đơn vị (tham khảo nội dung tuyên truyền theo Phụ lục 
đính kèm).

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông xây dựng, tổ chức các hoạt động
thông tin, tuyên truyền trong các buổi chào cờ đầu tuần, sinh hoạt ngoại khóa, 
trên báo, đài, các phương tiện thông tin đại chúng về Luật ATVSLĐ phù hợp với 
tình hình đơn vị; tuyên truyền, giáo dục về công tác đảm bảo an ninh, an toàn 
trường học, an toàn giao thông, phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích trong 
trường học…

- Tiếp tục công tác truyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh
và phụ huynh học sinh tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh, dịch
COVID-19, các bệnh theo mùa như: sốt xuất huyết, sởi, cúm, tay chân miệng.

- Chủ động rà soát các yếu tố gây nguy cơ mất an toàn trường học như: các
đồ dùng sắc nhọn, các đồ dùng điện tử, các ổ điện…, tổ chức các hoạt động vui
chơi, các giờ học trải nghiệm rèn luyện kỹ năng vui chơi, học tập an toàn cho học
sinh; đảm bảo vệ sinh môi trường từ bên ngoài đến bên trong lớp học; xây dựng
trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn.

Triển khai thực hiện tốt các quy định về phòng cháy, chữa cháy trong cơ sở 
giáo dục theo quy định, Kế hoạch số 09/KH-PGDĐT ngày 24/2/2023 của Phòng 
Giáo dục và Đào tao về việc triển khai công tác an toàn thực phẩm trong các cơ 
sở giáo dục năm 2023.
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Phòng GDĐT đề nghị hiệu trưởng các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, NGLL.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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