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Kính gửi:  

- Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thành phố; 

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Giám đốc các Trung tâm GDTX, GDNN-GDTX. 

 

Thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND 

tỉnh Nam Định đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về việc tăng cường phòng, 

chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em, học sinh, sinh viên. Tuy nhiên, 

thời gian gần đây trên toàn quốc đã xảy ra một số vụ tai nạn thương tích trẻ em, 

học sinh. Để ngăn ngừa, hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn thương tích, đuối nước 

cho trẻ em, học sinh, sinh viên, Sở GD&ĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chỉ 

đạo, triển khai một số công việc sau: 

1. Quán triêt, thực hiện các văn bản về an ninh, an toàn trường học, 

phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em, học sinh, sinh viên của 

Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Nam Định, Sở 

GD&ĐT và các ngành liên quan. 

2. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo 

viên, nhân viên, học sinh, sinh viên về việc tăng cường đảm bảo an toàn trường 

học, phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước; thường xuyên nhắc nhở, 

khuyến cáo trẻ em, học sinh không được chơi, đùa nghịch gần hành lang các 

tầng cao, không được leo trèo tường rào, lan can, không chơi gần ao, hồ, sông, 

kệnh, rạch, hố công trình, cây cổ thụ có nguy cơ đổ, gãy, bật gốc, những nơi 

tiềm ẩn nguy cơ đuối nước và nguy cơ mất an toàn khác; không tự ý 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. Tuyên 

truyền, vận động gia đình thường xuyên quan tâm, giám sát con em, đặc biệt 

trong thời gian nghỉ hè, mùa mưa bão.  

3. Tích hợp, lồng ghép nội dung tăng cường đảm bảo an toàn trường học, 

phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em, học sinh, sinh viên vào 

các bài học chính khóa và các hoạt động ngoại khóa; thực hiện việc xây dựng 

ngôi nhà an toàn, trường học an toàn và cộng đồng an toàn phòng, chống tai nạn 

thương tích, đuối nước cho trẻ em, học sinh, sinh viên. Chủ động xây dựng Kế 

hoạch Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn năm 2020 để triển khai 

thực hiện hiệu quả tại đơn vị. Tổ chức tốt hoạt động của các câu lạc bộ, đặc biệt 

là câu lạc bộ liên quan đến giáo dục kĩ năng sống. 

4. Rà soát, thống kê toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất,trang thiết bị phục vụ 

các hoạt động học tập, vui chơi, sinh hoạt đã cũ, quá hạn có nguy cơ xảy ra tai 
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nạn thương tích; kiểm tra, phát hiện kịp thời các khu vực thường xảy ra hoặc có 

nguy cơ xảy ra tai nạn thương tích, đuối nước để có biện pháp chủ động phòng 

ngừa, đảm bảo an toàn cho trẻ em, học sinh, sinh viên, đặc biệt trong dịp hè, 

mùa mưa bão. Cụ thể: làm nắp đậy giếng, bể nước, dụng cụ chứa nước sinh 

hoạt, làm rào chắn, biển báo khu vực hố nước, ao, hồ, sông, ngòi, các khu vực 

nước sâu; làm, sửa chữa các tường rào, lan can, trần nhà có nguy cơ xảy ra tai 

nạn thương tích; cắt tỉa cây xanh, rà soát hệ thống cây xanh, thay thế các cây 

xanh có nguy cơ gãy, đổ, bật gốc; xử lý thông thoáng hệ thống thoát nước, trang 

bị nắp đậy; kiểm tra đảm bảo an toàn hệ thống điện tại các phòng chức năng, 

phòng học, phòng thí nghiệm; bảo trì lại hệ thống quạt trần, hệ thống trang thiết 

bị phòng cháy chữa cháy…  

5. Chủ động phối hợp với các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể tại 

địa phương hướng dẫn các em học sinh tham gia các hoạt động vui chơi lành 

mạnh; khuyến khích việc tham gia các lớp học bơi, học kĩ năng an toàn phòng 

chống tai nạn thương tích, đuối nước trong thời gian các em nghỉ hè.  

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển 

khai thực hiện và báo cáo về Sở những cách làm hay, ý tưởng mới hoặc những 

sự việc bất thường xảy ra qua địa chỉ Email: cttt@namdinh.edu.vn./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ GD&ĐT 

- Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, CTTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 
 

Nguyễn Văn Thuận 
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