UBND TP THÁI NGUYÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 527/GDĐT- TH

TP.Thái Nguyên, ngày 12 tháng 5 năm 2022

V/v tăng cường các biện pháp phòng,
chống tai nạn, thương tích, phòng,
chống đuối nước cho trẻ em.

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở
trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Thực hiện Công điện số 476/CĐ-BGDĐT ngày 04/5/2022 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về tăng cường phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh;
Công văn số 1532/UBND-KGVX ngày 18/4/2022 của UBND tỉnh về việc tăng
cường các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng, chống đuối nước
trẻ em; Công văn số 998/SGDĐT-CTTTPC ngày 10/5/2022 của Sở Giáo dục và
Đào tạo tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tai
nạn, thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em. Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu
cầu Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố
Thái Nguyên thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:
1. Quán triệt, triển khai tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học
sinh, phụ huynh học sinh về nội dung Công điện số 476/CĐ-BGDĐT ngày
04/5/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (có gửi kèm).
2. Các nhà trường phối hợp với Phụ huynh học sinh xây dựng kế hoạch và triển
khai có hiệu quả Kế hoạch số 499/KH-GDĐT ngày 06/5/2022 của Phòng Giáo dục
và Đào tạo ban hành kế hoạch triển khai tập luyện môn Bơi và kỹ năng phòng,
chống tai nạn đuối nước cho trẻ em, học sinh năm 2022.
3. Tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình học sinh
quản lý chặt chẽ học trong thời gian cuối năm học và thời gian nghỉ hè không để học
sinh tự ý đi chơi, dã ngoại không có sự đồng ý và quản lý của gia đình và nhà trường.
Các nhà trường rà soát, phát hiện kịp thời, loại bỏ các nguy cơ gây tai nạn,
thương tích, đuối nước, rơi, ngã và các nguy cơ mất an toàn khác tại nhà trường, lớp
học; có biện pháp chủ động khắc phục, phòng ngừa, cảnh giới, nhắc nhở để đảm bảo
môi trường sống an toàn cho trẻ em.
Nhận được Công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng
các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tăng
cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức công tác phòng, chống tai nạn
thương tích, đuối nước cho trẻ em và học sinh./.
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