
 

UBND HUYỆN VĂN GIANG 

PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO 

 

Số: 212/PGDĐT-CSVC 
V/v kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất 

trường, lớp học đảm bảo an toàn  

cho học sinh 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Văn Giang, ngày  14 tháng 9 năm 2020 

 

 

Kính gửi:   

- Các trường MN, TH, THCS; 

- Trường TH&THCS Phụng Công; 

- Các cơ sở GDMN Tư thục. 

 

Thực hiện Công văn số 720/UBND-GDĐT ngày 11/9/2020 của UBND 

huyện Văn Giang về việc kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất trường, lớp học đảm 

bảo an toàn cho học sinh; Công văn số 1649/SGDĐT-KHTC ngày 11/9/2020 

của Sở GD&ĐT Hưng Yên kiểm tra, rà soát việc cơ sở vật chất trường, lớp học 

để đảm bảo an toàn cho học sinh; 

 

Để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên trong quá trình học tập, 

giảng dạy ở các đơn vị trường học, các cơ sở giáo dục mầm non tư thục, Phòng 

Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường học, chủ các cơ sở giáo dục 

mầm non tư thục khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:  

1. Các nhà trường, các cơ sở giáo dục mầm non tư thục thực hiện nghiêm 

túc các nội dung yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 

64/BGDĐT-CSVC ngày 09/1/2018 về việc cải tạo và bảo trì cơ sở vật chất trường 

học đảm bảo an toàn cho học sinh; Công văn số 978/SGDĐT-KHTC ngày 

14/6/2018 của Sở GDĐT về việc rà soát việc đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất 

trường, lớp học; Công văn số 720/UBND-GDĐT ngày 11/9/2020 của UBND 

huyện Văn Giang về việc kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất trường, lớp học đảm bảo 

an toàn cho học sinh; Công văn số 167/PGDĐT-CSVC ngày 03/8/2020 về việc 

Hướng dẫn chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ năm 

học mới 2020 – 2021. 

2. Rà soát tất cả các phòng nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ, phòng học, 

phòng phục vụ học tập và các trang thiết bị hiện có như quạt trần, cửa kính, bàn 

ghế, cổng trường, tường rào, trang thiết bị dạy học… đã xuống cấp, hết hạn sử 

dụng để kịp thời sửa chữa, bổ sung, thay mới, đảm bảo an toàn cho giáo viên, học 

sinh trong quá trình dạy và học.  

3. Tiến hành rà soát cơ sở vật chất trường, lớp học để đánh giá lại chất 

lượng các công trình trong nhà trường nhất là trong mùa mưa bão, lập kế hoạch 

cải tạo, sửa chữa để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.  



 

4. Kiên quyết không đưa vào sử dụng các công trình trường, lớp học đã hết 

niên hạn sử dụng, không đảm bảo an toàn theo quy định khi chưa được cải tạo, 

sửa chữa. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị trường học, 

chủ các cơ sở giáo dục mầm non tư thục nghiêm túc triển khai, thực hiện các nội 

dung nêu trên. Nếu để xảy ra tình trạng mất an toàn trong quá trình dạy và học 

tại các đơn vị, các cơ sở giáo dục thì Hiệu trưởng các trường, chủ các cơ sở chịu 

trách nhiệm trước trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo ./. 

 

 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, CSVC. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 
(Đã ký) 

 

 

Đào Thị Bích Ngọc 

 


