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Kính gửi: Hiệu trưởng các trường học thuộc Phòng Giáo dục và  

Đào tạo thành phố Biên Hòa 

 
Thực hiện công văn số 1587/SGDĐT-VP ngày 16/4/2021 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo tỉnh Đồng Nai về việc “tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống tai nạn thương tích 

đặc biệt là tình trạng đuối nước ở trẻ em”; Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu 

trưởng các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở toàn thành tổ chức triển khai và 

thực hiện những nội dung như sau: 

 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, kỹ năng, hình 

thành cho học sinh tự ý thức, chủ động phòng tránh tại thương tích, đặc biệt là tai nạn 

đuối nước ở trẻ em, học sinh; nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, nhà giáo, nhân 

viên trong việc tổ chức hướng dẫn kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, đặc biệt là 

tai nạn đuối nước đối với học sinh. 

 - Thường xuyên rà soát, kiểm tra toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất trường, lớp, thiết 

bị phục vụ việc dạy, học; thiết bị phục vụ các hoạt động vui chơi, sinh hoạt: phòng học, 

đồ dùng thí nghiệm, tường, rào, lan can, khu vui chơi, cây xanh... trong khuôn viên nhà 

trường, kịp thời sửa chữa, thay thế, khắc phục, đảm bảo các tiêu chí trường học an toàn, 

phòng chống tai nạn thương tích. 

 - Rà soát, đánh giá lại tình hình triển khai thực hiện công tác phòng, chống tai nạn 

thương tích trẻ em, học sinh ở các đơn vị, trường học; nắm lại số liệu trẻ em bị tai nạn 

thương tích tại đơn vị để có kế hoạch, giải pháp thực hiện phù hợp hiệu quả trong thời 

gian tới. 

 - Phát động phong trào học sinh học bơi, học các kỹ năng an toàn phòng, chống tai 

nạn thương tích, đuối nước; 

 - Thường xuyên nhắc nhở, khuyến cáo các 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, đặc biệt khoảng thời gian đi trên đường từ nhà 

đến trường, từ trường về nhà và thời gian được nghỉ học. 

- Báo cáo (chỉ gửi Mail) tình hình tai nạn đuối nước đối với học sinh (theo mẫu 

gửi kèm) về Phòng Giáo dục và Đào tạo (Thầy Nguyễn Ngọc Cảnh). Hạn chót vào ngày 

31/5/2021. 

 Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường tổ chức triển khai thực 

hiện nghiêm túc./.  
 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND/TP Biên Hòa; 

- Lưu : VT, PT. 
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