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V/v tăng cường công tác phòng, 
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#DiaDiemNgayBanHanh

         Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS, TH&THCS 
trong toàn huyện.

Căn cứ Công văn số 1560/UBND-TBXH ngày 21/4/2022 của UBND 
huyện Đại Lộc về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước ở trẻ 
em, Phòng GDĐT Đại Lộc yêu cầu Hiệu trưởng các trường triển khai thực hiện 
một số nội dung sau:

1. Xây dựng kế hoạch chi tiết, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với 
điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương triển khai hiệu quả công tác phòng, 
chống tai nạn thương tích, đuối nước đối với học sinh. Chú trọng triển khai 
nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước ở trẻ em, 
học sinh.

2. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về chăm sóc,  
bảo vệ trẻ em; hướng dẫn cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em, gia đình và cộng 
đồng các kiến thức, kỹ năng để bảo vệ, chăm sóc, phòng tránh tai nạn thương 
tích, tai nạn đuối nước ở trẻ em; tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của 
học sinh về việc tuân thủ các quy định về phòng, tránh tai nạn thương tích, đuối 
nước; quán triệt nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên 
trong quản lí học sinh đảm bảo an toàn học sinh trong môi trường trường học. 
Thương xuyên quán triệt, nhắc nhở học sinh không chơi các trò chơi nguy hiểm 
như nô đùa, chạy nhảy ở hành lang các tầng cao, leo trèo tường rào, lan can, bắn 
dây nịt,…; khuyến cáo các em tuyệt đối không được chơi, đùa nghịch gần ao, hồ, 
sông suối, kênh rạch, hố công trình nơi tiềm ẩn nguy cơ đuối nước, tự ý hoặc rủ 
nhau tắm, đi bơi khi không có người lớn đi cùng. Tuyên truyền giáo dục, nâng 
cao nhận thức phòng, tránh tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh trong các 
giờ sinh hoạt tâp thể hoặc ở các thời điểm thích hơp.

3. Rà soát, kiểm tra, thống kê toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất trường, lớp, 
thiết bị phụ vụ việc dạy và học; thiết bị phục vụ các hoạt động vui chơi, sinh hoạt 
của học sinh (phòng học, đồ dùng thí nghiệm, tường, rào, lan can… trong khuôn 
viên nhà trường). Kịp thời có phương án sửa chữa, hoặc báo cáo, đề xuất cấp có 
thẩm quyền phương án sửa chữa, thay thế, khắc phục kịp thời cơ sở vật chất, các 
thiết bị dạy học đã cũ, quá hạn có nguy cơ xảy ra tai nạn cho học sinh. Tăng 
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cường cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo viên dạy bơi; vận động các gia 
đình chủ động đưa trẻ em đi học bơi và các kỹ năng an toàn trong môi trường 
nước; tổ chức các lớp dạy bơi và kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ 
em phù hợp, hiệu quả.

4. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, chủ động, kịp thời có 
phương án ứng phó trước các hiện tượng thời tiết bất thường như thiên tai, bão, 
lũ,.. nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh.

5. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công 
tác phòng, tránh tai nạn thương tích, đuối nước tại đơn vị. Xử lí, khắc phục, giải 
quyết khi có sự việc xảy ra và kịp thời báo cáo về Phòng GDĐT.

Nhận được Công văn này yêu cầu Hiệu trưởng các trường nghiêm túc triển 
khai thực hiện và báo cáo kết quả về Phòng GDĐT (bộ phận NGLL nhận) trước 
ngày 30/11/2022./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT, NGLL.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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