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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v tăng cường công tác phòng, chống
tai nạn đuối nước dịp hè năm 2021

Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc và các CSGDMN NCL
Thực hiện Công văn số 974/SGDĐT-GDTrHTX ngày 02 tháng 6 năm 2021
của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương về việc tăng cường công tác phòng,
chống tai nạn đuối nước trẻ em, học sinh hè 2021;
Thực hiện Kế hoạch số 49/KH-PGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2021 của
Phòng GDĐT Phú Giáo về triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích,
đuối nước đối với trẻ em, học sinh năm 2021 và năm học 2021-2022.
Để chủ động phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em, học sinh đặc biệt
trong kỳ nghỉ hè. Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị trường học
thực hiện một số nội dung cụ thể sau:
1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển khai có hiệu quả Chỉ thị
số 17/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ
đạo phòng, tránh tai nạn thương tích và đuối nước trẻ em, học sinh tại đơn vị.
2. Thông qua các hoạt động hè1 năm 2021, tăng cường tuyên truyền, giáo
dục nâng cao nhận thức, ý thức cho trẻ em, học sinh để các em biết và tuân thủ
các quy định nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống đuối nước cho bản thân.
3. Tiếp tục duy trì các hình thức nhắc nhở, khuyến cáo học sinh không tắm,
chơi, đùa gần ao, hồ, sông, suối, hố công trình…không đảm bảo an toàn, tiềm ẩn
nguy cơ đuối nước.
4. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ban, ngành, tổ chức đoàn thể ở
địa phương kiểm tra rà soát các địa điểm, khu vực thường xảy ra tai nạn đuối
nước hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để tổ chức cảnh báo, xây dựng các
biện pháp phòng ngừa, đảm bảo an toàn cho học sinh.
5. Tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường với gia đình học sinh để
quản lý, giám sát học sinh trong thời gian nghỉ hè để thực hiện hiệu quả việc
phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước; xây dựng các phương án, kịch bản
ứng phó kịp thời trước hiện tượng thời tiết bất thường, thiên tai bão, lũ, lụt…
6. Trong điều kiện bình thường2 các trường học mở cửa các thiết chế thể
dục thể thao, sân chơi, thư viện để các em học sinh có nơi vui chơi, sinh hoạt;
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Trong điều kiện bình thường không phải thực hiện giãn cách để phòng, chống dịch Covid-19.

phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức các
lớp học bơi trong thời gian hè cho học sinh.
7. Hiệu trưởng và Chủ các CSGD MN thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc
triển khai thực hiện. Trường hợp có sự việc xảy ra tổ chức xử lý, khắc phục, giải
quyết kịp thời theo phương án 4 tại chỗ và báo cáo nhanh về Lãnh đạo Phòng
GDĐT.
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị thực hiện
nghiêm túc nội dung Công văn này./.
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Không thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

