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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 1936/SGDĐT-VP ngày 13/5/2021 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo tỉnh Đồng Nai về việc “đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, cảnh 

báo và phòng, chống tai nạn 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: 

 - Tiếp tục thực hiện nghiêm túc nội dung văn bản số 481/PGDĐT-PT ngày 

20/5/2021 của phòng Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, 

chống tai nạn thương tích đặc biệt là tình trạng đuối nước ở trẻ em. 

- Đẩy mạnh triển khai, thực hiện các giải pháp tuyên truyền, giáo dục, cảnh 

báo về tai nạn đuối nước ở trẻ em thông qua các phương tiện, kênh thông tin của 

nhà trường, thông qua các trang mạng xã hội (facebook, zalo, gửi tin nhắn đến học 

sinh, phụ huynh học sinh...). 

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, giáo 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; phát động phong trào học sinh học bơi, học các kỹ năng an toàn 

trong môi trường nước. 

- Cảnh báo đến trẻ và gia đình trẻ về những địa điểm tiềm ẩn nguy cơ đuối 

nước như sông, suối, ao, hồ, những vùng nước sâu…  

 - Tuyên truyền đến cha mẹ, phụ huynh học sinh hãy luôn giám sát, trông 

chừng, theo dõi trẻ khi trẻ nghỉ học, khi đi bơi; những nơi có nguy cơ xảy ra tai nạn 

đuối nước cần có biện pháp chủ động phòng ngừa như: Làm rào chắn, biển báo 

cảnh báo tại hố nước, ao hồ, sông, suối, các khu vực nước sâu, nguy hiểm; làm nắp 

đậy bể, chum vại; lấp bỏ những hố nước, hố công trình xây dựng sau sử dụng…cần 

có hệ thống cảnh báo, báo động khi trẻ em vào khu vực nguy hiểm; chấp hành tốt 

các quy định về an toàn khi tham gia các phương tiện giao thông đường thủy như 

mặc áo phao khi đi đò, phà, thuyền. 

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

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

- Sở GDĐT tỉnh ĐN; 

- Lưu : VT, PT. 
 

V/v đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, giáo dục, cảnh báo và 

phòng, chống tai nạn đuối nước 

ở trẻ em  

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

Lưu Thị Hằng 
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