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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
Thực hiện Kế hoạch số 595/KH-SGDĐT ngày 7/4/2022 của Sở GD&ĐT về
kế hoạch thực hiện triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước
với trẻ em, học sinh năm 2022, Phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố ban hành Kế
hoạch thực hiện trên địa bàn thành phố như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Truyền thông, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, nhà giáo, phụ huynh và học
sinh về phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước; hình thành thói quen, kỹ năng
chủ động phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước.
- 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.
- Phối hợp hiệu quả giữa nhà trường, các tổ chức, đoàn thể với gia đình để thực
hiện các nội dung của Kế hoạch nhằm giảm thiểu tai nạn thương tích đối với học sinh,
nhất là tai nạn đuối nước đối với trẻ em, học sinh trong hè năm 2022.
II. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
1. Tăng cường công tác truyền thông
- Các trường học tổ chức các chuyên đề truyền thông chuyên sâu về phòng chống
tai nạn thương tích cho học sinh (thông qua các clip ngắn, tài liệu, tờ rơi, pano, áp
phích,..) hay thông qua các buổi tập huấn, nói chuyện chuyên đề trực tiếp, trực tuyến.
- Trong các giờ chào cờ đầu tuần, các tiết học cuối buổi, Ban giám hiệu, giáo
viên phải dành thời gian để nhắc nhở học sinh không được chơi, đùa nghịch gần ao,
hồ, sông, suối, hố công trình, nơi tiềm ẩn nguy cơ đuối nước; không tự ý hoặc rủ nhau
đi tắm, đi bơi khi không có người lớn đi cùng, đặc biệt là vào khoảng thời gian đi trên
đường từ nhà đến trường, từ trường về nhà và trong thời gian nghỉ học, nghỉ hè. Các
nhà trường phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh, thông qua gặp trực tiếp hoặc qua

phần mềm trực tuyến để thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở các biện pháp phòng,
chống tai nạn thương tích, đuối nước,...
2. Rà soát điều kiện cơ sở vật chất trường học nhằm phòng ngừa tai nạn
thương tích; tăng cường cơ sở vật chất phục vụ dạy - học bơi
- Các nhà trường, cơ sở giáo dục thường xuyên rà soát, kiểm tra toàn bộ hệ
thống cơ sở vật chất trường, lớp, thiết bị phục vụ việc dạy, học; thiết bị phục vụ các
hoạt động vui chơi, sinh hoạt: phòng học, đồ dùng thí nghiệm, tường, rào, lan can,
khu vui chơi, hệ thống điện... trong khuôn viên nhà trường, kịp thời sửa chữa, thay
thế, khắc phục, đảm bảo các tiêu chí trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương
tích. Khuyến khích việc lắp đặt camera để theo dõi, quản lý trẻ em, học sinh trong các
cơ sở giáo dục;
- Sử dụng hiệu quả các bể bơi hiện có trong và ngoài nhà trường để tổ chức dạy
bơi cho học sinh thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa của đơn vị theo
đúng các quy định hiện hành.
3. Tập huấn, bồi dưỡng cho giáo viên cốt cán về dạy bơi
- Triển khai tài liệu hướng dẫn giáo dục phòng tránh đuối nước cho học sinh theo
Quyết định số 4704/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2021 của Bộ GD&ĐT.
- Phối hợp bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ giáo viên dạy bơi sau khi tham gia
tập huấn do Sở GD&ĐT tổ chức.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Kinh phí: Các nhà trường chủ động bố trí ngân sách được cấp năm 2022 và
các nguồn kinh phí xã hội hóa hợp pháp để triển khai Kế hoạch.
2. Các thông tin liên quan công tác đảm bảo an toàn trường học và phòng
chống đuối nước, đề nghị các trường liên hệ về Phòng Giáo dục – Đào tạo qua Đ/c
Đặng Thị Tuyết Mai, Chuyên viên, số điện thoại 0916510820.
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