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KẾ HOẠCH
Triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước

đối với trẻ em, học sinh năm 2022 trong ngành
Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Lộc

Căn cứ Kế hoạch số 554/KH-SGDĐT ngày 30/03/2022 của Sở Giáo dục và 
Đào tạo về việc triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước 
đối với trẻ em, học sinh năm 2022; Phòng GDĐT xây dựng Kế hoạch triển khai 
công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em, học sinh 
năm 2022 trong ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn huyện Đại Lộc cụ thể 
như sau: 

I. MỤC ĐÍCH 
1. Từng bước kiểm soát, giảm thiểu tình hình tai nạn thương tích, đặc biệt 

là tai nạn đuối nước đối với trẻ em, học sinh. 
2. Chú trọng giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước, kỹ năng 

bơi và an toàn trong môi trường nước ở những vùng có chỉ số, dự báo tỷ lệ tai 
nạn thương tích, đuối nước cao; nâng cao nhận thức và kiến thức, kỹ năng 
phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em, học sinh. 

3. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp quản lý giáo dục đối 
với nhiệm vụ đảm bảo an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương tích, 
đuối nước đối với trẻ em, học sinh phổ thông. 

4. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức, 
trách nhiệm của cán bộ, nhà giáo, phụ huynh và học sinh về phòng, chống tai 
nạn thương tích, đuối nước; tạo sự lan tỏa, hình thành thói quen, kỹ năng chủ 
động phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước và phong trào tập luyện môn 
bơi nhằm nâng cao sức khỏe, bảo vệ bản thân trước tai nạn đuối nước. 

5. Trang bị cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo năng lực tổ chức, hướng dẫn cho 
học sinh, trẻ em những kiến thức, kỹ năng để phòng tránh tai nạn thương tích, 
đuối nước trong đời sống, sinh hoạt hàng ngày. 

II. THỜI GIAN THỰC HIỆN: Tháng 4 đến hết tháng 12 năm 2022 
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 
 1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ 

quan quản lý giáo dục các cấp; cán bộ, nhà giáo, gia đình và xã hội trong việc 
đảm bảo an toàn phòng, chống tai nạn thương tích đối với trẻ em, học sinh trong  
trường học 

 - Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về xây dựng trường học an toàn, 
phòng, chống tai nạn thương tích đối với trẻ em, học sinh; chú trọng các 

hình thức tuyên truyền, quán triệt trực tiếp thường xuyên; truyền thông trực tiếp 
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tại trường học vào các đợt cao điểm; tuyên truyền thông qua mạng xã hội, mạng 
viễn thông, trang tin điện tử của nhà trường và các phương tiện thông tin đại 
chúng phù Shợp với từng  đối tượng cán bộ, giáo viên, trẻ em, học sinh, gia đình 
và cộng đồng; 

 - Đẩy mạnh tuyên truyền và chia sẻ kết quả triển khai các mô hình, điển 
hình trong thực hiện công tác an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương 
tích; 

 - Xây dựng, lựa chọn, trang bị các tài liệu tuyên truyền về phòng, chống tai 
nạn thương tích, đặc biệt là tai nạn đuối nước cho cán bộ, giáo viên, học sinh và 
tổ chức triển khai hiệu quả trong các nhà trường. 

 2. Xây dựng môi trường an toàn phòng, chống tai nạn thương tích, đuối 
nước trong trường học 

 - Xây dựng và nhân rộng mô hình “Trường học an toàn, phòng, chống tai 
nạn thương tích”, mô hình “Dạy bơi an toàn” trong các trong các trường trực 
thuộc; 

 - Rà soát, nâng cấp cơ sở vật chất, loại bỏ các nguy cơ tiềm ẩn gây tai nạn 
thương tích, đảm bảo an toàn cho trẻ em, học sinh khi tham gia vui chơi, học tập 
tại trường học. 

3. Tăng cường giáo dục, trang bị cho trẻ em, học sinh kiến thức, kỹ năng 
phòng tránh tai nạn thương tích thông qua các hoạt động giáo dục về kỹ năng 
sống, hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa, cụ thể: 

- Kiến thức, kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước, kỹ năng bơi an toàn, an 
toàn trong môi trường nước, an toàn trong thiên tai, bão lũ; 

- Kỹ năng an toàn khi tham gia các hoạt động giáo dục ở trong và ngoài 
trường học, phòng tránh rơi, ngã; cháy nổ, bỏng, điện giật, động vật cắn…; 

- Tư vấn, hỗ trợ học sinh về tâm lý, giáo dục sức khỏe tinh thần, phát hiện 
sớm và theo dõi, hỗ trợ phòng ngừa đối với các trường hợp học sinh có nguy cơ 
bạo lực và trầm cảm. 

4. Nâng cao năng lực công tác phòng, chống tai nạn thương tích cho cán bộ, 
giáo viên, công nhân viên trong các trường trực thuộc 

- Lựa chọn, trang bị tài liệu hướng dẫn về kiến thức, kỹ năng phòng, chống 
tai nạn thương tích, giáo dục an toàn trường học; phòng, chống đuối nước và tài 
liệu dạy bơi an toàn dành cho giáo viên và học sinh để triển khai hiệu quả trong 
các cơ sở giáo dục; 

- Tổ chức tập huấn đội ngũ cán bộ, giáo viên các cơ sở giáo dục mầm non; 
cung cấp tài liệu, hướng dẫn cha mẹ, người chăm sóc trẻ em mầm non kiến thức, 
kỹ năng về phòng, chống các loại tai nạn thương tích thường gặp ở trẻ em mầm 
non trong gia đình và trường học; 

- Tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, giáo viên về 
đảm bảo an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước và sơ 
cấp cứu; 

- Tổ chức giao lưu chia sẻ kinh nghiệm về phòng, chống tai nạn thương tích 
trẻ em, học sinh. 

5. Tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường với gia đình và các cơ 
quan chức năng ở địa phương trong công tác đảm bảo an toàn, phòng chống tai 
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nạn thương tích đối với trẻ em, học sinh, đặc biệt trong thời gian nghỉ học, nghỉ 
hè 

Xây dựng và triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch phối hợp liên 
ngành Giáo dục - Lao động, Thương binh và Xã hội - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

6. Đẩy mạnh hợp tác, vận động sự hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, 
cộng đồng, người dân trong việc tham gia Kế hoạch này, đặt biệt tại các cơ sở 
giáo dục 

7. Tăng cường công tác báo cáo, kiểm tra, giám sát về phòng, chống tai nạn 
thương tích gắn với công tác bảo vệ trẻ em tại địa phương, cơ sở giáo dục 

IV. KINH PHÍ 
 1. Kinh phí thực hiện Chương trình được bố trí trong dự toán chi ngân sách 

nhà nước của các đơn vị, trường học hàng năm. 
 2. Huy động từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của 

pháp luật. 
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo 
- Xây dựng Kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng và hướng 

dẫn về việc triển khai thực hiện Kế hoạch phòng, chống tai nạn thương tích trong 
các trường học; 

- Tổ chức, hướng dẫn các trường trực thuộc các hình thức tổ chức tuyên 
truyền; xây dựng các trang, chuyên mục truyền thông, đa dạng hóa các phương 
thức truyền thông về công tác giáo dục an toàn giao thông; phòng, chống thiên 
tai, cháy nổ và tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em, học sinh trên các 
phương tiện thông tin đại chúng phù hợp với từng cấp học. 

- Tăng cường quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện và tổ 
chức sơ kết, tổng kết báo cáo Sở GDĐT.

2. Các trường trực thuộc 
- Xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện Kế hoạch năm học, lập dự toán và đề 

xuất bố trí nguồn kinh phí cho đơn vị đảm bảo để tổ chức, triển khai các hoạt 
động Kế hoạch tại các trường học; 

- Triển khai lồng ghép trong các hoạt động giáo dục, thường xuyên tổ chức 
hướng dẫn kỹ năng phòng, chống thiên tai, cháy nổ và tai nạn thương tích, đuối 
nước cho trẻ em, học sinh trong trường học; 

- Tổ chức phát động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao 
nhận thức cho trẻ em, học sinh về việc tuân thủ các quy định về phòng, chống tai 
nạn thương tích, đuối nước; nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, giáo viên 
trong tổ chức hướng dẫn kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước 
đối với trẻ em, học sinh; 

- Xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức dạy học môn bơi cho trẻ em, học 
sinh trong giờ học chính khóa, ngoại khóa kết hợp dạy các kỹ năng an toàn khi 
bơi; 

- Bố trí, cán bộ, giáo viên, nhân viên chuyên trách hoặc kiêm nhiệm của 
trường học để triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích phù hợp với 
điều kiện cụ thể từng trường học; 

- Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện và sơ kết, tổng kết báo cáo công tác 



4

triển khai thực hiện kế hoạch về Phòng GDĐT (bộ phận NGLL nhận), trước 
ngày 07/12/2022. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích, 
đuối nước đối với trẻ em, học sinh năm 2022 trong ngành Giáo dục và Đào tạo 
huyện Đại Lộc. Đề nghị các trường trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Các trường trực thuộc;
- Lưu: VT, NGLL.

TRƯỞNG PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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