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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phù Cát, ngày 26 tháng 05 năm 2020

V/v tăng cường các giải pháp phòng,
chống tai nạn đuối nước dịp hè năm
2020 trong các cơ sở giáo dục

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS, TH, MG, MN trong huyện
Trong những năm qua, công tác phòng, chống tai nạn đuối nước (PCTNĐN)
cho trẻ em, học sinh đã được sự quan tâm của Đảng, nhà nước và cơ quan quản lý
giáo dục các cấp, các cơ sở giáo dục chủ động, tích cực phối hợp triển khai nhiều
giải pháp, từng bước đạt được kết quả thiết thực trong việc giảm thiểu tỷ lệ tử vong
do đuối nước đối với người học.
Để tăng cường hiệu quả công tác phòng tránh, giảm thiểu tối đa tai nạn đuối
nước và đảm bảo an toàn tính mạng cho người học, đặc biệt là thời gian nghỉ hè năm
2020; thực hiện Công văn số 892/SGDĐT-GDTrH ngày 19/5/2020 của Sở Giáo dục
và Đào tạo tỉnh Bình Định về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống tai nạn
đuối nước dịp hè năm 2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các
trường THCS, TH, MG, MN thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:
1. Tiếp tục, quán triệt và triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Thủ
tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh, Sở GD&ĐT về PCTNĐN đối với người
học, nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
2. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức cho
người học trong việc tuân thủ các quy định về an toàn khi tham gia các hoạt động xã
hội trong đời sống hằng ngày; nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, nhà giáo,
nhân viên trong việc tổ chức hướng dẫn kỹ năng PCTNĐN cho trẻ em, học sinh.
3. Đối với các trường Tiểu học, Trung học cơ sở:
- Chỉ đạo giáo viên ở các tiết học cuối trước khi học sinh tan trường, thường
xuyên nhắc nhở, khuyến cáo người học không được chơi, đùa nghịch gần ao, hồ,
sông, suối, kênh, rạch, 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 khoảng thời
gian đi trên đường từ nhà đến trường, từ trường về nhà và thời gian được nghỉ học,
nghỉ hè;
- Chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể tại địa phương hướng dẫn các
em tham gia các hoạt động vui chơi lành mạnh; tổ chức các lớp học bơi, học kỹ
năng an toàn PCTNĐN trong thời gian các em nghỉ hè. Kịp thời có phương án ứng
phó trước hiện tượng thời tiết bất thường, thiên tai bão, lũ, lụt..., nhằm đảm bảo an
toàn phòng, chống đuối nước.
- Phối hợp với các cấp chính quyền địa phương kiểm tra, giám sát, phát hiện
các điểm nóng có nguy cơ cao xảy ra tai nạn đuối nước và tổ chức cảnh báo kịp thời.
Xử lý, khắc phục, giải quyết khi có sự việc xảy ra và kịpthời báo cáo về Phòng
GD&ĐT.
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4. Tiếp tục duy trì và triển khai thực hiện các văn bản sau:
Kế hoạch số 1269/KH-SGDĐT ngày 21/7/2016 của Sở GD&ĐT về việc triển
khai thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em tỉnh Bình Định
giai đoạn 2016-2020;
Kế hoạch Liên ngành số 01/KHLN ngày 03/3/2017 của Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở GD&ĐT, Sở Giao thông vận tải, Sở Văn hóa và Thể
thao, Sở Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Công an tỉnh, Cảnh
sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tỉnh Đoàn,
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
và Báo Bình Định về Kế hoạch Liên ngành phòng, chống đuối nước trẻ em tỉnh
Bình Định giai đoạn 2016-2020;
Công văn số 254/PGDĐT ngày 24/4/2019 của Phòng GD&ĐT về việc tăng
cường các giải pháp phòng, chống tai nạn đuối nước cho học sinh dịp hè năm 2019
trong các cơ sở giáo dục.
Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các THCS, TH, MG, MN tổ chức triển
khai, quán triệt nội dung văn bản này đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học
sinh trong nhà trường./.
Nơi nhận:
- Như trên (Thực hiện);
- Trưởng Phòng, các PTP phòng GD&ĐT;
- Chuyên viên THCS, TH, MN;
- Lưu: VT.
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