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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 Cao Lộc, ngày     tháng  9  năm 2020 

  

 

Kính gửi:  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

 

Thực hiện Công văn số 3667/VP-KGVX ngày 10/9/2020 của Văn phòng 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất trường 

học bảo đảm an toàn cho học sinh. 

 UBND huyện yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với 

UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, kiểm tra rà soát cơ sở vật chất trường học bảo 

đảm an toàn cho học sinh, cụ thể: 

 1. Thực hiện nghiêm túc các nội dung về xây dựng, cải tạo, sửa chữa và 

bảo trì cơ sở vật chất trường học đảm bảo an toàn cho học sinh. 

 2. 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.  

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

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

tạo, sửa chữa, nâng cấp. 

4. Tuyên truyền, cảnh báo các địa điểm nguy hiểm, mất an toàn như vị trí 

sạt lở, cháy nổ, chập điện, ao, hồ sông suối . . . .để cán bộ, giáo viên và toàn thể 

học sinh phụ huynh hiểu rõ cùng cảnh báo và đảm bảo an toàn.  

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh cần kịp thời báo cáo 

UBND huyện để xem xét, giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở GD&ĐT;  

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                      Hoàng Quy 
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