UBND HUYỆN TUY PHƯỚC
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 192 /PGDĐT
V/v tăng cường các biện pháp phòng,
chống tai nạn thương tích và phòng,
chống đuối nước trẻ em trong các
cơ sở giáo dục

Tuy Phước, ngày 18 tháng 4 năm 2022

Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non và phổ thông trực thuộc.
Thực hiện Công văn số 760/SGDĐT-GDTrH ngày 14/4/2022 của Sở Giáo
dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn
thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em trong các cơ sở giáo dục, Phòng
GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường mầm non và phổ thông trực thuộc (sau đây
gọi chung là các cơ sở giáo dục) tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn
thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em trong các cơ sở giáo dục như sau:
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ
tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tai nạn
thương tích và đuối nước cho học sinh, trẻ em; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày
26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm
thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, đặc biệt chú trọng công tác phòng ngừa
tai nạn, thương tích cho trẻ em trong đó có phòng, chống đuối nước cho trẻ em và
Quyết định số 3868/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành
Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em trên địa
bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030.
2. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với nhiệm vụ đảm bảo an toàn
trường học, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em, học sinh
phổ thông.
- Các cơ sở giáo dục phải rà soát, xây dựng mô hình “Trường học an toàn”
đảm bảo đúng các tiêu chí, tiêu chuẩn trường học an toàn do Bộ GDĐT quy định;
- Tổ chức các hoạt động kiểm tra toàn diện về cơ sở vật chất trường học, lớp
học, các trang thiết bị dạy học, môi trường sống xung quanh trường học, đảm bảo
an toàn đối với mọi trẻ em trong và ngoài trường học.
3. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức, trách
nhiệm của viên chức quản lý, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh về
phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước; Tạo sự lan tỏa, hình thành thói quen,
kỹ năng chủ động phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước và phong trào tập
luyện môn bơi nhằm nâng cao sức khỏe, bảo vệ bản thân trước tai nạn đuối nước.
4. Trang bị cho đội ngũ viên chức quản lý, giáo viên, nhân viên năng lực tổ
chức, hướng dẫn cho học sinh, trẻ em những kiến thức, kỹ năng để phòng tránh tai
nạn thương tích, đuối nước trong đời sống, sinh hoạt hàng ngày.
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5. Tăng cường truyền thông, hướng dẫn đến từng lớp học kiến thức, kỹ năng
quản lý, giám sát và trông giữ trẻ em; triển khai bàn giao và tổ chức việc phối hợp
với các tổ chức, cá nhân tình nguyện quản lý chặt chẽ học sinh trong thời gian
không đến trường, đặc biệt là dịp nghỉ hè, các thời điểm bão, lũ, thiên tai để bảo
đảm an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em. Vận động các gia đình chủ
động đưa con đi học bơi và học kỹ năng an toàn trong môi trường nước.
6. Các cơ sở giáo dục vận động xã hội xây dựng, bảo dưỡng cơ sở vật chất,
thiết chế thể dục, thể thao, phát triển hệ thống bể bơi thông minh, bể bơi tự tạo để
tổ chức các lớp dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước và phổ cập bơi an toàn
cho trẻ em.
7. Tăng cường rèn luyện thể dục, thể thao, các hoạt động vui chơi, giải trí,
hoạt động văn hóa, nghệ thuật cho trẻ em trong mùa hè; ngăn chặn, xử lý việc cung
cấp, lan truyền các sản phẩm, nội dung phản cảm, có hại, tác động tiêu cực đến sự
phát triển toàn diện của trẻ em.
8. Phòng GDĐT sẽ tổ chức kiểm tra việc thực hiện phòng, chống tai nạn,
thương tích trẻ em gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, đặc biệt tại các địa
phương, địa bàn xảy ra các vụ việc tai nạn thương tích nghiêm trọng và có trẻ em
tử vong. Biểu dương, nhân rộng kịp thời những sáng kiến hay, mô hình tốt, đóng
góp ý nghĩa của xã hội, gia đình, cộng đồng cho công tác phòng, chống tai nạn
thương tích trẻ em tại các cơ sở giáo dục.
Phòng GDĐT gửi kèm Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 13/4/2022 của Chủ
tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban điều hành bảo vệ chăm sóc trẻ em tỉnh Bình Định.
Phòng GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường mầm non và phổ thông trực
thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Đ/c Tài, Phó Trưởng phòng Phòng GDĐT;
- Lưu: VT, MN, TH, THCS.

TRƯỞNG PHÒNG

Hoàng Ngọc Tố Nương

