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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hạ Long, ngày 20 tháng 4 năm 2021

Kính gửi: Các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố.
Để đảm bảo phòng tránh xảy ra đuối nước, an toàn tính mạng cho cán bộ,
giáo viên, nhân viên và học sinh trên địa bàn Thành phố trong mùa cao điểm
nắng nóng, du lịch hè 2021. Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố yêu cầu các
trường thực hiện một số nội dung sau:
1. Tiếp tục triển khai nghiêm túc Công văn số 405/PGDĐT-CTTT ngày
13/4/2021 của Phòng Giáo dục Đào tạo về đảm bảo an toàn cho học sinh trong
dịp nghỉ lễ, hè 2021; các văn bản chỉ đạo của các cơ quan ban ngành liên quan
về phòng, chống tai nạn thương tích; phòng chống đuối nước cho học sinh.
2. Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương xây dựng kế hoạch tuyên
truyền về những hiểm họa, nguy cơ xảy ra tai nạn khi tắm tại những điểm tắm
không đạt tiêu chuẩn; cách phòng, chống nguy cơ đuối nước cho học sinh trong
nhà trường qua bản tin tuyên truyền viên măng non, các buổi chào cờ, sinh hoạt
lớp, hoạt động ngoại khóa... để các em biết phòng tránh đuối nước trong mùa hè.
Đặc biệt cần tập trung tuyên truyền, trang bị cho học sinh các kỹ năng về
phòng tránh tai nạn đuối nước, xâm hại, bạo lực đối với trẻ em, đồng thời
tăng cường hướng dẫn cho các em những kĩ năng sống, kĩ năng phòng
chống tai nạn thương tích khác và phải mặc áo phao khi đi các phương tiện
giao thông đường thủy.
3. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý giáo dục, giáo
viên, học sinh, cha mẹ học sinh về phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước
cho trẻ em, học sinh; tạo môi trường học tập, vui chơi an toàn cho trẻ em, học
sinh; giảm tới mức thấp nhất tỷ lệ trẻ em, học sinh bị tử vong và tàn tật do tai
nạn thương tích, trong đó đặc biệt tử vong do đuối nước gây ra.
4. Phối hợp chặt chẽ với Ban đại diện cha mẹ học sinh để quán triệt tới cha
mẹ học sinh các lớp trong trường về kiến thức phòng chống tai nạn thương tích,
đuối nước cho học sinh. Xác định trách nhiệm quan trọng của phụ huynh học
sinh trong việc cho con, em mình tham gia học bơi tại các lớp dạy bơi; quản lý
chặt chẽ con em, kiên quyết không để con em tự học bơi, tự tắm ao, hồ, sông,
suối, tắm biển không có người lớn kèm và những nơi có cảnh báo không an
toàn,...
5. Những trường học được chính quyền địa phương bố trí đặt bể bơi phải
tham mưu biện pháp quản lý, sử dụng đảm bảo hiệu quả, an toàn. Phối hợp với

cha mẹ học sinh, các đoàn thể địa phương tham mưu tổ chức dạy bơi cho học
sinh có nhu cầu theo quy định của Thành phố.
Nhận được công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường
tổ chức quán triệt nội dung văn bản này đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân
viên và học sinh tại đơn vị và nghiêm túc triển khai thực hiện./.
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- Các tổ công tác Phòng GDĐT;
- Lưu: CTTT.
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