UBND HUYỆN ĐĂK HÀ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 447 /PGD&ĐT

Đăk Hà, ngày 15 tháng 4 năm 2022

V/v tăng cường các biện pháp
phòng, chống tai nạn, thương tích
và phòng, chống đuối nước trẻ em

Kính gửi: Các trường MN, MG, TH, THCS và TH&THCS trên địa
bàn huyện.
Căn cứ Công văn số 873/UBND-VX, ngày 14/4/2022 của Ủy ban nhân dân
huyện Đăk Hà về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích và
phòng, chống đuối nước trẻ em;
Căn cứ Kế hoạch số 37/KH-SGDĐT, ngày 15/3/2022 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 trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum.
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện yêu cầu các đơn vị trường học triển khai
thực hiện các nội dung sau:
1. Tăng cường thực hiện nghiêm các giải pháp nhằm bảo vệ trẻ em; phòng,
chống tai nạn, thương tích và đuối nước trẻ em theo văn bản chỉ đạo của các cấp.
Triển khai hiệu quả tài liệu hướng dẫn Giáo dục phòng tránh đuối nước cho
học sinh; chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức,
trang bị kiến thức, kỹ năng, hình thành cho học sinh thói quen tự ý thức, chủ động
phòng tránh tai nạn thương tích, đặc biệt là tai nạn đuối nước.
2. 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.
3. Lồng ghép trong các hoạt động giáo dục, các giờ học thể dục, các tiết học
cuối trước khi học sinh tan trường thường xuyên tổ chức nhắc nhở, hướng dẫn học
sinh các kỹ năng nhận biết về nguy cơ xảy ra tai nạn thương tích, đuối nước và các
kỹ năng phòng, tránh; khuyến khích nhà trường, cơ sở giáo dục tăng cường xã hội
hóa, phối hợp với gia đình học sinh tổ chức dạy bơi cho học sinh trong và ngoài
nhà trường.
4. Đẩy mạnh công tác phối hợp với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội
TNTP Hồ Chí Minh và gia đình học sinh trong tổ chức quản lý, giám sát hướng dẫn
học sinh đảm bảo an toàn phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước trong dịp
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nghỉ hè năm 2022.
5. Báo cáo kịp thời nguyên nhân, các biện pháp khắc phục, phòng ngừa khi
xảy ra các vụ việc trẻ em bị tử vong do tai nạn, thương tích, đuối nước thuộc đơn vị
quản lý gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo để theo dõi, tổng hợp báo cáo chung.
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai
thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên (t/hiện);
- Ban lãnh đạo;
- CM MN, TH, THCS (p/h);
- Lưu VT.
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