UBND TP. CẦN THƠ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 2266/SGDĐT-GDMN

Cần Thơ, ngày 03 tháng 9 năm 2019

V/v kế hoạch tổ chức giữ trẻ
mùa lũ năm 2019

Kính gửi: Các phòng giáo dục và đào tạo.
Căn cứ Kế hoạch số 132/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố
Cần Thơ ngày 23 tháng 8 năm 2019 về việc Kế hoạch tổ chức giữ trẻ mùa lũ
năm 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo
triển khai thực hiện các nội dung công việc sau đây:
1. Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Liên
hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân và các ban, ngành, đoàn thể vận động các hộ gia
đình bị ảnh hưởng trong mùa lũ có trẻ em dưới 6 tuổi gửi trẻ tại các điểm tập
trung để đảm bảo an toàn cho trẻ.
2. Thời gian: từ ngày 20 tháng 9 năm 2019 đến ngày 04 tháng 11 năm
2019 tùy theo tình hình thực tế (mực nước tại các quận, huyện) mà tổ chức
các điểm giữ trẻ cho phù hợp.
3. Địa điểm: tại các xã, phường, thị trấn bị ảnh hưởng ngập lụt trong
mùa lũ thuộc các quận, huyện trên địa bàn thành phố, tập trung vào quận Bình
Thủy, Ô Môn, Thốt Nốt và các huyện Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ, Thới Lai, Phong
Điền.
4. Phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện phân công giáo viên mầm
non tham gia giữ trẻ (mỗi điểm 01 giáo viên); vận động hỗ trợ đồ chơi cho trẻ
em và kiểm tra việc chăm sóc trẻ tại các điểm giữ trẻ.
5. Các điểm tổ chức giữ trẻ trong mùa lũ phải có rào chắn xung quanh
và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ.
6. Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân trẻ và vệ
sinh an toàn thực phẩm tại các điểm giữ trẻ trong mùa lũ.
7. Đối với quận, huyện không tổ chức các điểm giữ trẻ trong mùa lũ,
tăng cường tuyên truyền cho các bậc cha mẹ quan tâm, quản lý trẻ em chặt
chẽ để đảm bảo an toàn cho trẻ.
Đề nghị các đơn vị tổng hợp số lượng trẻ, số điểm giữ trẻ của quận,
huyện báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Giáo dục Mầm non) theo
đường công văn và đường thư điện tử phonggdmn.socantho@moet.edu.vn.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng
mắc báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Giáo dục Mầm non) để tổng
hợp, đề xuất ý kiến tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo kịp
thời./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GDMN.
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