
UBND HUYỆN ĐẠI LỘC
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan
V/v tăng cường các biện pháp phòng, 

chống tai nạn, thương tích và đuối 
nước trẻ em

#DiaDiemNgayBanHanh

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

Căn cứ Công văn số 651/UBND-TBXH ngày 28/2/2023 của Ủy ban nhân 
dân huyện Đại Lộc về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn, 
thương tích và đuối nước trẻ em, Phòng GDĐT huyện Đại Lộc đề nghị hiệu 
trưởng các trường trực thuộc triển khai thực hiện một số nội dung như sau:

- Tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 30/PGDĐT-NGLL ngày 
06/2/2023 của Phòng GDĐT huyện Đại Lộc về việc tăng cường các biện pháp 
phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, học sinh.

- Tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận 
thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường, cha 
mẹ học sinh về phòng, chống đuối nước trẻ em, học sinh. Tuyên truyền, phổ biến 
kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước đối với trẻ em, học sinh trong nhà 
trường; vận động gia đình thường xuyên quan tâm, trông giữ, giám sát, nhắc nhở 
trẻ em, học sinh về nguy cơ tai nạn, thương tích, đuối nước. 

- Rà soát, kiểm tra phát hiện kịp thời các đồ dùng, công trình chứa nước 
trong trường học; các khu vực hố nước, hồ ao, sông ngòi, vùng nước sâu, nguy 
hiểm gần khu vực trường học có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để có biện 
pháp chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho trẻ em, học sinh cụ thể như: 
Làm nắp đậy, rào chắn, đặt biển cảnh báo…

- Tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng trường học an toàn, phòng, chống 
tai nạn, thương tích trẻ em. Triển khai, mở rộng việc dạy kỹ năng an toàn, phòng 
chống, tai nạn, thương tích, phòng, chống đuối nước, dạy bơi an toàn cho trẻ em, 
học sinh. Vận động gia đình chủ đông đưa con đi học kỹ năng an toàn trong môi 
trường nước. Quan tâm trang bị cơ sở vật chất để dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn 
trong môi trường nước tại trường học. 

Phòng GDĐT huyện Đại Lộc đề nghị hiệu trưởng các trường triển khai
thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, NGLL.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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