PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ

Số: 234/CV-TrTHCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nguyễn Huệ, ngày 28 tháng 4 năm 2022

V/v tăng cường công tác phòng,
chống tai nạn thương tích và đuối nước
cho học sinh

Kính gửi: Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.
Thực hiện Công văn số 440/PGD&ĐT ngày 28/4/2022 của Phòng Giáo dục
và Đào tạo Đông Triều về việc tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương
tích và đuối nước cho học sinh, trường THCS Nguyễn Huệ triển khai thực hiện
một số nhiệm vụ cụ thể sau đây:
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc và triển khai có hiệu quả các Chỉ thị của
Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chương trình, Kế
hoạch của UBND thị xã, Phòng GD&ĐT thị xã: (1) 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”; (2) 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”; (3) Chỉ thị số 10CT/TU ngày 25/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng đổi với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phòng, chống tai
nạn thương tích và đuối nước”; (4) Công văn số 481/PGD&ĐT ngày 24/4/2021
của Phòng GD&ĐT về việc tiếp tục tăng cường các giải pháp phòng chống tai
nạn đuối nước cho học sinh trên địa bàn thị xã; (5) Kế hoạch số 602/KHPGD&ĐT ngày 17/5/2021 về việc triển khai tháng hành động vì trẻ em và các
hoạt động quản lý, giáo dục thanh thiếu nhi, học sinh hè 2021; (6) Kế hoạch số
629/KH-PGD&ĐT ngày 20/5/2021 về việc Tổ chức các lớp học bơi miễn phí
cho học sinh trên địa bàn thị xã năm 2021; (7) Kế hoạch số 215/KH-UBND
ngày 13/9/2021 của Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều; (8) Kế hoạch số
1071/KH-PGD&ĐT ngày 17/9/2021 của Phòng GD&ĐT thị xã về thực hiện
Chương trình phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em giai đoạn 2021 - 2030
trên địa bàn thị xã Đông Triều; (9) Công văn số 174/PGD&ĐT ngày 25/2/2022
của Phòng GD&ĐT về việc tổ chức dạy học nhằm đảm bảo an toàn và sức khỏe
cho học sinh trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19; (10) Kế hoạch
số 233/KH-PGD&ĐT ngày 12/3/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về triển
khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em, học
sinh năm 2022 và năm học 2022-2023; (11) Kế hoạch số 123/KH-TrTHCS ngày
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18/3/2022 của trường THCS Nguyễn Huệ về triển khai công tác phòng, chống tai
nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em, học sinh năm 2022 và năm học 20222023
2. Tăng cường công tác chỉ đạo các bộ phận, tổ chức, cá nhân thực hiện một
số nội dung sau:
- Tiếp tục triển khai và thực hiện hiệu quả việc xây dựng trường học an toàn,
phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước (TNTTĐN) cho trẻ em; triển khai chính
sách, giải pháp giảm thiểu tình trạng trẻ em bỏ học.
- Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả phương pháp giáo dục tích
cực, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực, phẩm chất và đạo đức nghề
nghiệp cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Chỉ đạo, tuyên truyền đến cán
bộ, giáo viên, người lao động, học sinh nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách
nhiệm của cán bộ, giáo viên, học sinh, trong việc trang bị các kỹ năng phòng,
chống tai nạn thương tích và đuối nước.
- Phổ biến, tuyên truyền về các loại hình tai nạn thương tích, nguyên nhân
và cách phòng, tránh TNTTĐN đến giáo viên, học sinh, trẻ em: an toàn giao
thông, phòng chống đuối nước, bạo lực học đường, tác hại của ma túy, rượu bia,
thuốc lá; phát hiện và ngăn chặn kịp thời việc học sinh sử dụng trái phép chất
gây nghiện. Thực hiện quyết liệt, cải thiện căn bản điều kiện vệ sinh, nước sạch,
an toàn chống cháy nổ, an toàn thực phẩm trong trường học.
- Chủ động phối hợp với các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể tại địa
phương trong việc hướng dẫn học sinh tham gia các hoạt động vui chơi lành mạnh;
kiểm tra giám sát các điểm nóng có nguy cơ sảy ra tai nạn đuối nước và tổ chức
cảnh báo kịp thời để tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trường học; ngăn
chặn, phòng ngừa và khắc phục các yếu tố có nguy cơ mất an toàn, cảnh báo các
khu vực nguy hiểm. Tổ chức các lớp học bơi an toàn, học kỹ năng phòng, chống tai
nạn thương tích, đuối nước trong thời gian nghỉ hè nhằm trang bị kiến thức, kĩ năng
bơi an toàn và phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh.
- Phối hợp với cha mẹ học sinh có biện pháp đảm bảo an toàn, phòng
chống TNTT, đuối nước cho học sinh, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ dài ngày 30/4 ,
01/5, dịp hè và mùa mưa, lũ năm 2022; 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 bể bơi lắp ghép đặt tại trường TH Nguyễn
Huệ và các bể bơi được cấp phép đủ điều kiện hoạt động.
- Giáo dục thể chất tham gia các lớp tập huấn, tiếp tục lồng ghép các nội
dung tập luyện và trang bị kiến thức bơi an toàn, phòng chống TNTT, đuối nước
cho học sinh trong các giờ học phù hợp; chỉ đạo giáo viên ở các tiết học cuối
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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, suốihố 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.
- Rà soát cơ sở vật chất, các điều kiện an toàn phòng, chống cháy nổ,
điện giật, ngã, cây đổ, tường đổ... để có biện pháp khắc phục kịp thời.
- Thực hiện trách nhiệm bảo vệ trẻ em, phòng ngừa và xử lý kịp thời các
vụ việc bạo lực, phòng, chống TNTTĐN cho trẻ em, học sinh tại đơn vị.
Trường THCS Nguyễn Huệ yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm
túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu gặp khó khăn,
vướng mắc báo cáo nhanh hoặc khi có sự cố bất thường các đồng chí báo cáo
nhanh về Ban giám hiệu để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Phòng GDĐT (b/c);
- UBND xã (b/c);
- Như kính gửi (t/h);
- Cổng TTĐT đơn vị;
- Lưu: VP.
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