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Số: 1425 /SGDĐT-GDTrHCTTX

Gia Lai, ngày 07 tháng 6 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường phối hợp quản lý, giáo
dục và đảm bảo an toàn cho học sinh,
sinh viên trong dịp hè 2022

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở;
- Các trung tâm GDNN-GDTX.
Thực hiện Công văn số 2288/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 01/6/2022 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường phối hợp quản lý, giáo dục và đảm
bảo an toàn cho học sinh, sinh viên trong dịp hè năm 2022.
Nhằm tăng cường các hoạt động phối hợp, quản lý, giáo dục học sinh, sinh
viên, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục toàn diện, bảo đảm mọi học
sinh, sinh viên có kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh, bổ ích, tiếp thu thêm kiến thức,
kỹ năng thông qua các hoạt động trải nghiệm tại nhà trường, địa phương và cộng
đồng, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị
triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 1921/CT-BGDĐT ngày 31/5/2017 của Bộ
trưởng Bộ GDĐT về tăng cường các hoạt động phối hợp quản lý, giáo dục đảm
bảo an toàn học sinh, sinh viên trong dịp hè; tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt
Công văn số 1562/BGDĐT-GDTC ngày 21/4/2022 về việc tăng cường công tác
phòng, chống đuối nước đối với trẻ em, học sinh.
2. Chú trọng triển khai hoạt động tư vấn tâm lý và công tác xã hội học
đường, phòng tránh những sự việc đáng tiếc, đặc biệt trước, trong và sau khi các
kỳ thi diễn ra; theo dõi, phát hiện các khó khăn tâm lý của học sinh và kịp thời
có các biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp.
3. Tuyên truyền, quán triệt học sinh thực hiện nghiêm túc các quy định của
pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giáo dục ý thức, hành vi ứng xử
văn hóa khi tham gia giao thông. Chủ động phối hợp với cơ quan công an, chính
quyền địa phương có kế hoạch cụ thể nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông
tại các địa điểm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Quan tâm theo
dõi, hướng dẫn học sinh sử dụng và khai thác mạng an toàn, lành mạnh; tuyên
truyền về tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung không lành mạnh đối với
học sinh trong thời gian nghỉ hè; tích cực tuyên truyền, hướng dẫn các gia đình
tăng cường công tác quản lý, triển khai thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận, bàn
giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương.
4. Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại địa phương tổ chức Chiến
dịch thanh niên, học sinh, sinh viên Tình nguyện Hè, Chiến dịch tình nguyện
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Hoa phượng đỏ; tổ chức các hoạt động hè vui tươi, lành mạnh, thu hút học sinh
tham gia, góp phần giáo dục kỹ năng sống. Tăng cường giải pháp phòng, chống
bạo lực, xâm hại trẻ em.
5. Chủ động nắm bắt nhu cầu của học sinh, giao các bộ phận chức năng của
nhà trường trực tiếp triển khai hoặc phối hợp với các tổ chức đoàn thể quản lý,
thực hiện các hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống, hoạt động văn hóa
thể thao, phát triển năng khiếu, tạo môi trường hỗ trợ học sinh có các hoạt động
vui chơi lành mạnh, bổ ích. Có giải pháp phối hợp với gia đình, các tổ chức
đoàn thể, chính quyền địa phương bảo đảm an toàn cho học sinh khi tham gia
các hoạt động.
Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GDĐT;
- UBND tỉnh;
- Tỉnh đoàn Gia Lai;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Các phòng CMNV thuộc Sở;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, GDTrHCTTX.
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