UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 570 /SGDĐT-CTTT

Hà Tĩnh, ngày 08 tháng 4 năm 2021

V/v Kế hoạch triển khai công tác
phòng, chống tai nạn thương tích,
đuối nước cho học sinh năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kính gửi:
- Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Giám đốc Trung tâm GDNN&GDTX cấp huyện;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.
Thực hiện Văn bản số 326/KH-BGDĐT ngày 01/4/2021 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo (GD&ĐT) về việc Triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích,
đuối nước đối với trẻ em, học sinh năm 2021; Tiếp tục triển khai Chỉ thị 11/CTUBND ngày 10/7/2019 của UBND tỉnh Về việc tăng cường công tác bảo vệ trẻ em
trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 11), Sở GD&ĐT xây dựng Kế hoạch
Triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em, học
sinh năm 2021 như sau:
I. Mục đích
1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp quản lí giáo dục, vai trò,
trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, Ban giám hiệu các nhà trường, trách nhiệm của
Hiệu trưởng, người đứng đầu đối với nhiệm vụ phòng, chống tai nạn thương tích,
đuối nước đối với trẻ em, học sinh.
2. Đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm
của giáo viên, cha mẹ học sinh, các em học sinh và cả cộng đồng về phòng, chống
tai nạn thương tích, đuối nước.
3. Tiếp tục tập huấn, trang bị cho giáo viên, cha mẹ học sinh, các em học sinh
kiến thức, kỹ năng để chủ động phòng, tránh tai nạn thương tích, đuối nước trong
cuộc sống hàng ngày, giúp các em học sinh tránh xa các nguy cơ gây tai nạn, hay
gây đuối nước.
II. Nội dung thực hiện
1. Các trường Tiểu học, THCS, THPT tăng cường các giải pháp phòng, chống
tai nạn đuối nước dịp hè năm 2021 cho học sinh; Hướng dẫn giáo viên dạy tiết học
cuối trước khi học sinh tan trường nhắc nhở thường xuyên các em học sinh không
được chơi, đùa nghịch gần ao, hồ, sông, suối, hố 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 là vào khoảng thời gian đi trên đường từ nhà đến trường, từ trường về nhà
và thời gian được nghỉ học, nghỉ hè. Chủ động phối hợp với các cấp chính quyền,
các tổ chức đoàn thể tại địa phương để hướng dẫn các em học sinh tham gia các hoạt
động vui chơi lành mạnh; tổ chức các lớp học bơi, học kỹ năng an toàn phòng chống
tai nạn đuối nước trong thời gian học sinh nghỉ hè.
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2. Các Phòng GD&ĐT:
- Chủ trì phối hợp với các ban ngành cấp huyện tổ chức phát động “Ngày hội
trẻ em, học sinh học bơi” ngay từ đầu dịp hè năm 2021.
- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 11 của Ủy ban nhân dân tỉnh, tổ chức
nhân rộng mô hình dạy bơi trong các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn. Rà soát
các bể bơi hiện có trong nhà trường để tổ chức dạy bơi cho học sinh thông qua hoạt
động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa của đơn vị. Việc tổ
chức dạy bơi cho học sinh phải thực hiện đúng các quy định hiện hành, được sự
đồng thuận, nhất trí của phụ huynh học sinh và phải tuyệt đối an toàn.
III. Kinh phí: Phòng GD&ĐT, các nhà trường chủ động bố trí ngân sách
được cấp năm 2021 và các nguồn kinh phí tài trợ, xã hội hóa hợp pháp khác để triển
khai kế hoạch này.
IV. Tổ chức thực hiện
1. Sở GD&ĐT: Phòng Chính trị tư tưởng chủ trì phối hợp với các phòng
chuyên môn thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch; Tỉnh đoàn và các phòng chuyên môn liên quan thuộc Sở GD&ĐT triển khai
Kế hoạch, đồng thời kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện trong toàn Ngành.
2. Các phòng GD&ĐT ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể để các đơn vị trực
thuộc triển khai thực hiện.
3. Chế độ thông tin báo cáo về Sở: Báo cáo kết quả dạy bơi trong Hè 2021 về
bảng tính Online Google sheet của Sở GD&ĐT trước ngày 31/8/2021. Báo cáo kịp
thời khi có vụ việc tai nạn đuối nước trong đơn vị (báo cáo đột xuất theo mẫu; chỉ
gửi bản mềm PDF về địa chỉ email: Phongcttt@hatinh.edu.vn).
(Sở gửi các tài liệu liên quan).
Yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GD&ĐT;
- Sở LĐTB&XH, VHTT&DL,Tỉnh đoàn;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Các phòng: GDPT; GDMN; TXCN; VPS;
- Cổng TTĐT của ngành;
- Lưu: VT, CTTT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quốc Anh
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(Mẫu 1)
ĐƠN VỊ PGD&ĐT
……..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Số :…….)

…….., ngày

tháng năm 2021

KẾT QUẢ HỌC BƠI HÈ 202....
Của trẻ em, học sinh trong huyện (TX, TP)...........................
(PGD phối hợp trường THPT để báo cáo về Sở GD&ĐT trước ngày 31/8/2021)
1. Số lƣợng học sinh học bơi trong trƣờng
tt

Tên bể bơi của
trường (MN,TH,
THCS, THPT)

Số lớp/khóa
dạy bơi

Số học sinh được
dạy bơi

Kiến nghị, đề
xuất của đơn vị

Cộng
2. Số lƣợng học sinh học bơi ngoài nhà trƣờng
tt

Số lượng học sinh đã được
dạy bơi hè 2021

Ghi chú

Cộng
- Người báo cáo:...........................................SĐT:.................................

Nơi nhận:
- Sở GD&ĐT;
-...

TRƢỞNG PHÒNG GD&ĐT
(kí tên, đóng dấu)

Ghi chú
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(Mẫu 2)
ĐƠN VỊ
……..

(Số :…….)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…….., ngày

tháng năm 2021

BÁO CÁO ĐỘT XUẤT
Vụ việc xảy ra liên quan đến công tác phòng, chống đuối nƣớc
(Báo cáo khi có sự việc xảy ra)
- Ngày giờ:...
- Địa điểm:....
- Sự việc (Liên quan đến giáo viên, học sinh, họ tên, địa chỉ cụ thể,..): ................
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
- Tên bài viết/tên CQ báo chí phản ánh (nếu có):...
………………………………………………………………………………………
- Đơn vị đã xử lý như thế nào:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
- Người báo cáo:...........................................SĐT:.................................

Nơi nhận:
- Sở GD&ĐT;
-...

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ BÁO CÁO
(kí tên, đóng dấu)

Chỉ gửi bản mềm PDF báo cáo đột xuất về địa chỉ email: Phongcttt@hatinh.edu.vn

