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Hạ Long, ngày 27 tháng 4 năm 2021

V/v tăng cường công tác phòng, chống đuối
nước cho học sinh

Kính gửi: Các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố.
Trong những năm qua, công tác phòng, chống tai nạn đuối nước
(PCTNĐN) cho 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 đã chủ động, tích cực phối hợp
triển khai nhiều giải pháp, từng bước đạt được kết quả thiết thực trong việc giảm
tai nạn đuối nước, giảm thiểu tỷ lệ tử vong do đuối nước đối với học sinh.
Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua trên địa bàn cả nước nói chung và địa
bàn tỉnh Quảng Ninh nói riêng vẫn xảy ra các trường hợp học sinh bị tai nạn đuối
nước. Một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên là do học sinh các em
thiếu kỹ năng bơi an toàn, kĩ năng phòng tránh tai nạn đuối nước, chưa biết bơi
hoặc do điều kiện môi trường sống còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn đuối
nước, đặc biệt trong thời gian mùa hè.
Để triển khai hiệu quả công tác phòng tránh, giảm thiểu tối đa tai nạn đuối
nước và đảm bảo an toàn tính mạng cho trẻ em, học sinh, đặc biệt là thời gian hè
năm 2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường, các cơ sở giáo dục tiếp
tục thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau đây:
1. Tiếp tục, quán triệt và triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Sở
GDĐT, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố và công văn 405/PGDĐT-CTTT
ngày 13/4/2021, công văn 430/PGDĐT-CTTT ngày 20/4/2021 của Phòng GDĐT
về PCTNĐN đối với học sinh, 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
học sinh 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 học sinh.
3. Chỉ đạo giáo viên Giáo dục thể chất tiếp tục lồng ghép các nội dung tập
luyện và trang bị kiến thức bơi an toàn, phòng chống đuối nước cho học sinh, trẻ
em trong các giờ học phù hợp; chỉ đạo giáo viên ở các tiết học cuối trước khi học
sinh tan trường, thường xuyên việc nhắc nhở, khuyến cáo trẻ em, học sinh 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.

4. Chủ động phối hợp với các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể tại địa
phương hướng dẫn học sinh tham gia các hoạt động vui chơi lành mạnh; tổ chức các
lớp học bơi an toàn, học kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nướctrong thời gian nghỉ
hènhằm trang bị kiến thức, kĩ năng bơi an toàn và phòng, chống đuối nước cho trẻ em
và học sinh.
5. Phối hợp với cha mẹ học sinh có biện pháp đảm bảo an toàn, phòng
chống tai nạn đuối nước cho học sinh, đặc biệt trong dịp hè và mùa mưa, lũ năm
2021; thường xuyên nhắc nhở, cảnh báo về tai nạn, nguy cơ tiềm ẩn khi tắm tại
các điểm tắm, bãi tắm tự phát; tạo điều kiện và khuyến khích các học sinh học
bơi tại các bể bơi được cấp phép đủ điều kiện hoạt động.
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường nghiêm túc triển khai các
nhiệm vụ nêu trên; thực hiện báo cáo định kỳ (vào dịp sơ kết, tổng kết)và báo cáo
nhanh (khi có sự cố bất thường) về Phòng Giáo dục và Đào tạo, qua email:
cthssv@pgdhalong.edu.vn. Các thông tin trao đổi, đơn vị liên hệ với đồng chí Đào
Thị Thúy Hồng, cán bộ Phòng Giáo dục Đào tạo Thành phố./.
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- Các tổ công tác Phòng GDĐT;
- Lưu: CTTT.
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