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Vũ Văn Dƣơng

ĐỀ CƢƠNG BÁO CÁO
Tình hình thực hiện quy định về môi trƣờng giáo dục, an ninh trƣờng học, an
toàn thực phẩm và điều kiện nhà vệ sinh trƣờng học
(Kèm theo Công văn số

/SGDĐT-GDDT&HSSV ngày 11/5/2018
của Sở GD&ĐT)

I. Tình hình thực hiện các quy định về môi trƣờng giáo dục, an ninh an
toàn trƣờng học
1. Số lƣợng trƣờng có cơ sở vật chất chƣa đảm bảo an toàn theo Nghị định
số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trƣờng giáo
dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đƣờng.
Tổng số trường học: ……, trong đó:
- Mầm non: ……,
- Tiểu học: ……,
- THCS: ……..,
- THPT: ……,
2. Đánh giá chung:
3. Hạn chế, bất cập:
4. Giải pháp trong thời gian tới:
5. Đề xuất, kiến nghị:
II.Tình hình thực hiện việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong trƣờng học
1. Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm (Thống kê các trường tổ chức
ăn bán trú cho học sinh: Bao gồm cả trường PTDTBT, PTDTNT và các trường phổ
thông ở trung tâm xã, thị trấn, thành phố tổ chức ăn bán trú cho học sinh)
- Số trường học (theo khối MN,TH, THCS, THPT) có bếp ăn bán trú đảm bảo đầy
đủ các điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định; ước tính tỷ lệ % (VD: có 3 trường
có bếp ăn, trong đó có 01 trường có bếp ăn đảm bảo ATTP, tỷ lệ: 1/3 = 33,3%)
+ Mầm non: Tổng số trường: ….,số trường có bếp ăn: …., số trường có bếp ăn
đảm bảo ATTP:…, tỷ lệ: ... %
+ Tiểu học: Tổng số trường: ….,số trường có bếp ăn: …., số trường có bếp ăn
đảm bảo ATTP:…, tỷ lệ: ... %
+ THCS: Tổng số trường: ….,số trường có bếp ăn: …., số trường có bếp ăn đảm
bảo ATTP:…, tỷ lệ: ... %
+ THPT: Tổng số trường: ….,số trường có bếp ăn: …., số trường có bếp ăn đảm
bảo ATTP:…, tỷ lệ: ... %
- Số trường học có bếp ăn bán trú và tố chức ăn bán trú tại trường; ước tính tỷ lệ %

+ Mầm non: Số trường: …., tỷ lệ: ... %
+ Tiểu học: Số trường: …., tỷ lệ: ... %
+ THCS: Số trường: …., tỷ lệ: ... %
+ THPT: Số trường: …., tỷ lệ: ... %
- Số trường học sử dụng suất ăn từ các cơ sở cung cấp dịch vụ; ước tính tỷ lệ %.
+ Mầm non: Số trường: …., tỷ lệ: ... %
+ Tiểu học: Số trường: …., tỷ lệ: ... %
+ THCS: Số trường: …., tỷ lệ: ... %
+ THPT: Số trường: …., tỷ lệ: ... %
- Số trường học có căng tin bán hàng trong trường học đảm bảo các điều kiện về
ATTP; ước tính tỷ lệ %.
+ Mầm non: Số trường: …., tỷ lệ: ... %
+ Tiểu học: Số trường: …., tỷ lệ: ... %
+ THCS: Số trường: …., tỷ lệ: ... %
+ THPT: Số trường: …., tỷ lệ: ... %
- Số trường học có người làm việc tại bếp ăn, căng tin đảm bảo các điều kiện
theo quy định (giấy chứng nhận sức khỏe, giấy chứng nhận tập huấn về an toàn
thực phẩm); ước tính tỷ lệ %.
+ Mầm non: Số trường: …., tỷ lệ: ... %
+ Tiểu học: Số trường: …., tỷ lệ: ... %
+ THCS: Số trường: …., tỷ lệ: ... %
+ THPT: Số trường: …., tỷ lệ: ... %
- Tổng số vụ ngộ độc thực phẩm trong trường học trong năm học 2017- 2018.
+ Mầm non: … vụ
+ Tiểu học: …vụ
+ THCS: …vụ
+ THPT: … vụ
2. Đánh giá chung:
3. Hạn chế, bất cập, giải pháp khắc phục:
4. Đề xuất, kiến nghị:
III. Tình hình thực hiện vệ sinh trƣờng học
1. Tình trạng nhà vệ sinh trƣờng học
- Số trường học có công trình vệ sinh (CTVS) đảm bảo đúng tiêu chuẩn quy

định tại (các tiêu chuẩn cho từng cấp học được trích dẫn ở phần cuối của đề
cương này); ước tính tỷ lệ %.
+ Mầm non: Tổng số trường: …., số trường có CTVS:…, tỷ lệ: ... %
+ Tiểu học: Tổng số trường: …., số trường có CTVS:…, tỷ lệ: ... %
+ THCS: Tổng số trường: …., số trường có CTVS:…, tỷ lệ: ... %
+ THPT: Tổng số trường: …., số trường có CTVS:…, tỷ lệ: ... %
- Số trường học có nhà vệ sinh hiện đang sử dụng tốt; ước tính tỷ lệ %.
+ Mầm non: … trường, tỷ lệ: ... %
+ Tiểu học: …trường, tỷ lệ: ... %
+ THCS: … trường, tỷ lệ: ... %
+ THPT: … trường, tỷ lệ: ... %
- Số trường học có nhà vệ sinh đảm bảo các điều kiện vệ sinh; ước tính tỷ lệ %.
+ Mầm non: … trường, tỷ lệ: ... %
+ Tiểu học: …trường, tỷ lệ: ... %
+ THCS: … trường, tỷ lệ: ... %
+ THPT: … trường, tỷ lệ: ... %
- Số trường học có đủ số lượng nhà vệ sinh đảm bảo các điều kiện vệ sinh theo
quy định; ước tính tỷ lệ %.
+ Mầm non: … trường, tỷ lệ: ... %
+ Tiểu học: …trường, tỷ lệ: ... %
+ THCS: … trường, tỷ lệ: ... %
+ THPT: … trường, tỷ lệ: ... %
- Số trường học có khu rửa tay có đủ nước sạch; ước tính tỷ lệ %.
+ Mầm non: … trường, tỷ lệ: ... %
+ Tiểu học: …trường, tỷ lệ: ... %
+ THCS: … trường, tỷ lệ: ... %
+ THPT: … trường, tỷ lệ: ... %
- Số trường học có xà phòng tại khu rửa tay; ước tính tỷ lệ %.
+ Mầm non: … trường, tỷ lệ: ... %
+ Tiểu học: …trường, tỷ lệ: ... %
+ THCS: … trường, tỷ lệ: ... %
+ THPT: … trường, tỷ lệ: ... %
- Số trường học cung cấp nước uống đảm bảo theo quy định; ước tính tỷ lệ %.

+ Mầm non: … trường, tỷ lệ: ... %
+ Tiểu học: …trường, tỷ lệ: ... %
+ THCS: … trường, tỷ lệ: ... %
+ THPT: … trường, tỷ lệ: ... %
- Số trường học phân công các hoạt động trực nhật, vệ sinh trường lớp và các
công trình vệ sinh, các khu vực trong khuôn viên trường học; ước tính tỷ lệ %.
+ Mầm non: … trường, tỷ lệ: ... %
+ Tiểu học: …trường, tỷ lệ: ... %
+ THCS: … trường, tỷ lệ: ... %
+ THPT: … trường, tỷ lệ: ... %
2. Công tác quản lý, sử dụng, bảo quản công trình nƣớc sạch, vệ sinh môi
trƣờng trƣờng học
- Báo cáo cụ thể về việc thực hiện công tác quản lý, sử dụng và bảo quản các
công trình sau đầu tư xây dựng:
- Thực trạng sử dụng và bảo quản công trình nước sạch, vệ sinh trong trường
học, kế hoạch, giải pháp trong giai đoạn tới:
3. Thuận lợi, khó khăn, giải pháp khắc phục
4. Kiến nghị, đề xuất
Lưu ý: Đây là vấn đề đang rất cấp thiết hiện nay vì vậy đề nghị các đơn vị
báo cáo và đánh giá đúng thực trạng về công tác đảm bảo môi trường giáo dục an
toàn, lành mạnh; công tác an toàn thực phẩm; tình hình thực hiện nhà vệ sinh
trường học theo đúng đề cương và gửi về Sở đúng thời hạn quy định./.
------------------------------------Điều kiện thiết kế nhà vê sinh trƣờng học
- Đối với cơ sở giáo dục mầm non: yêu cầu thiết kế áp dụng theo tiêu chuẩn quy
định tại mục 5.2.7 và mục 5.5.8 của Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 3907:2011) ban
hành kèm theo Quyết định số 2585/QĐ-BKHCN.
(5.2.7: Phòng vệ sinh cần đảm bảo các yêu cầu sau:
a) Xây dựng khép kín với phòng sinh hoạt và phòng ngủ hoặc liền kề với nhóm lớp, thuận tiện
cho sử dụng và dễ quan sát;
b) Tiêu chuẩn diện tích từ 0,40 m2 /trẻ đến 0,60 m2 /trẻ nhưng không nhỏ hơn 12 m2 /phòng;
c) Có vách ngăn cao 1,20 m giữa chỗ đi tiểu và bồn cầu;
d) Kích thước mỗi ô đặt bệ xí 0,8 m x 0,7 m;
e) Bố trí từ 2 đến 3 tiểu treo dùng cho trẻ em nam và từ 2 xí bệt đến 3 xí bệt dùng cho trẻ em nữ;
f) Khu vực rửa tay của trẻ được bố trí riêng với tiêu chuẩn từ 8 trẻ/chậu rửa đến 10 trẻ/chậu rửa;
g) Trang bị các thiết bị vệ sinh được lắp đặt phù hợp với độ tuổi.

CHÚ THÍCH: 1) Đối với trẻ dưới 24 tháng tuổi thì trung bình 4 trẻ có một ghế ngồi bô. 2)
Trung bình 10 trẻ ở độ tuổi mẫu giáo cần thiết kế một xí bệt. 3) Đối với trẻ mẫu giáo cần bố trí
nhà vệ sinh riêng cho trẻ em trai, trẻ em gái.
5.5.8. Khu vệ sinh cho giáo viên, cán bộ, nhân viên bố trí nam nữ riêng biệt, có buồng tắm
riêng với diện tích không nhỏ hơn 9 m2 /khu vệ sinh.
CHÚ THÍCH: Khu vệ sinh dùng cho giáo viên, nhân viên nên tập trung ở một nơi hoặc phải
ngăn chia riêng trong khu vệ sinh dùng cho trẻ).

- Đối với trường tiểu học; lớp tiểu học trong trường phổ thông có nhiều cấp học
và trong trường chuyên biệt: yêu cầu thiết kế áp dụng theo tiêu chuẩn quy định tại
mục 5.6.1, mục 5.6.2 và mục 5.6.3 của Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 8793:2011)
ban hành kèm theo Quyết định số 2585/QĐ-BKHCN.
(5.6.1 Khu vệ sinh được bố trí theo các khối chức năng trong trường, đáp ứng yêu cầu sử
dụng của giáo viên và học sinh, đảm bảo vệ sinh, không làm ô nhiễm môi trường.
CHÚ THÍCH: Đối với khu vực không có nguồn cấp nước tập trung cho phép bố trí nhà vệ
sinh bên ngoài khối phòng học.
5.6.2 Khu vệ sinh của học sinh cần có phòng đệm và được thiết kế với tiêu chuẩn diện tích tối
thiểu 0,06 m2 /học sinh với số lượng thiết bị: 01 tiểu nam, 01 xí và 01 chậu rửa cho từ 20 học
sinh đến 30 học sinh. Đối với học sinh nữ tối đa 20 học sinh/chậu xí.
CHÚ THÍCH:
1- Phòng vệ sinh nam, nữ phải được thiết kế riêng biệt.
2- Lối vào khu vệ sinh không được đối diện trực tiếp với lối vào phòng học, phòng bộ môn.
3- Chiều cao lắp đặt thiết bị vệ sinh phải phù hợp nhu cầu sử dụng và lứa tuổi học sinh.
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4- Ít nhất phải có một phòng vệ sinh đảm bảo cho học sinh khuyết tật tiếp cận sử dụng. Yêu
cầu thiết kế được quy định như sau:
+ Chiêu cao bệ xí : từ 400 mm đến 500mm;
+ Chiều cao chậu rửa: từ 450 mm đến 700 mm
+ Chiều cao tay vịn: từ 800 mm đến 850 mm.
5.6.3 Số lượng phòng vệ sinh cho giáo viên, cán bộ nhân viên trong trường được bố trí nam
nữ riêng biệt. Diện tích tối thiểu 6 m2 /phòng. Số lượng thiết bị:
- Đối với nam: 01 chậu tiểu/ 15 người; , 01 chậu xí/ 20 người; 01 chậu rửa tay /4 chậu xí
nhưng không được ít hơn 1;
- Đối với nữ: 01 chậu xí/ 15 người; 01 chậu rửa tay /2 chậu xí nhưng không được ít hơn 1.
CHÚ THÍCH: Trong khu vệ sinh của giáo viên, cán bộ nhân viên nên bố trí phòng tắm).

- Đối với trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông; lớp trung học cơ sở,
lớp trung học phổ thông trong trường phổ thông có nhiều cấp học và trong trường
chuyên biệt: yêu cầu thiết kế áp dụng theo quy định tại mục 5.6 của Tiêu chuẩn Việt
Nam (TCVN 8794:2011) ban hành kèm theo Quyết định số 2585/QĐ-BKHCN.
(5.6 Khu vệ sinh và khu để xe
5.6.1 Khu vệ sinh được bố trí hợp lý theo từng khối chức năng trong trường trung học, đáp
ứng yêu cầu sử dụng của giáo viên và học sinh, đảm bảo vệ sinh, không làm ô nhiễm môi trường

CHÚ THÍCH: Đối với khu vực không có nguồn cấp nước tập trung cho phép bố trí nhà vệ
sinh bên ngoài khối phòng học.
5.6.2 Khu vệ sinh của học sinh cần có phòng đệm và được thiết kế với tiêu chuẩn diện tích tối
thiểu 0,06 m2 /học sinh với số lượng thiết bị: 01 tiểu nam, 01 xí và 01 chỗ rửa tay cho 30 học
sinh. Đối với học sinh nữ tối đa 20 học sinh/chậu xí.
CHÚ THÍCH: 1) Phòng vệ sinh nam, nữ phải được thiết kế riêng biệt.
2) Lối vào khu vệ sinh không được đối diện trực tiếp với lối vào phòng học, phòng bộ môn.
3) Chiều cao lắp đặt thiết bị vệ sinh phải phù hợp nhu cầu sử dụng và lứa tuổi học sinh.
4) Ít nhất phải có một phòng vệ sinh đảm bảo cho học sinh khuyết tật tiếp cận sử dụng. Yêu
cầu thiết kế được quy định như sau:
- Đối với trung học cơ sở:
+ Chiêu cao bệ xí : từ 420 mm đến 550 mm;
+ Chiều cao chậu rửa: 750 mm
+ Chiều cao tay vịn: từ 850 mm đến 900 mm.
- Đối với trung học phổ thông:
+ Chiêu cao bệ xí : từ 450 mm đến 600 mm;
+ Chiều cao chậu rửa: 800 mm
+ Chiều cao tay vịn: 900 mm.
5.6.3 Số lượng phòng vệ sinh cho giáo viên, cán bộ nhân viên trong trường được bố trí nam
nữ riêng biệt. Diện tích không nhỏ hơn 6 m2 /phòng. Số lượng thiết bị:
- Đối với nam: 01 chậu tiểu/ 15 người; , 01 chậu xí/ 20 người; 01 chậu rửa tay /4 chậu xí
nhưng không được ít hơn 1;
- Đối với nữ: 01 chậu xí/ 15 người; 01 chậu rửa tay /2 chậu xí nhưng không được ít hơn 1.
CHÚ THÍCH: Trong khu vệ sinh của cán bộ, giáo viên nên bố trí phòng tắm.
5.6.4 Trong trường trung học cần bố trí chỗ để xe cho giáo viên và học sinh riêng biệt, đảm
bảo các yêu cầu sau:
a) Số lượng xe tính với tỷ lệ từ 50 % đến 70 % tổng số học sinh và từ 60 % đến 90 % tổng số
giáo viên, cán bộ nhân viên;
b) Tiêu chuẩn diện tích: 0,9 m2 /xe đạp; 2,5 m2 /xe máy; 25 m2 /ôtô; c) Bố trí khu vực để xe
cho học sinh khuyết tật gần lối vào. TCVN 8794 : 2011 17
CHÚ THÍCH:
1) Chỗ để xe của khách và phụ huynh tính với tỷ lệ 50 % tổng số học sinh và cần bố trí riêng biệt.
2) Số lượng và yêu cầu thiết kế chỗ để xe tham khảo TCVN12) : , Công trình dân dụng
Nguyên tắc xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng).

- Để đảm bảo điều kiện hợp vệ sinh nhà tiêu, đề nghị áp dụng theo Quy chuẩn
kỹ thuật quốc gia (QCVN 01:2011/BYT) theo Thông tư số 27/2011/TT- BYT ngày
24 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về nhà tiêu - Điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh.

