
  

 
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
Số:         /SGDĐT- GDTrH-GDTX 

V/v tăng cường các biện pháp an toàn 

trong trường học, phòng chống tai nạn 

thương tích, đuối nước cho học sinh, 

sinh viên 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Đắk Lắk,  ngày      tháng 4 năm 2022 

 

   

Kính gửi:       

        - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

        - Các Trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học; 

      - Trung tâm GDTX tỉnh, Trung tâm GDNN-GDTX các                                

         huyện, thị xã, thành phố; 

        - Trường CĐSP Đắk Lắk; Trung tâm HTPTGDHN trẻ khuyết tật. 

 

Thực hiện Công văn số 1562/BGDĐT-GDTC ngày 21/4/2022 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tăng cường công tác phòng, chống đuối nước đối 

với trẻ em, học sinh, Sở GDĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực 

hiện các nội dung sau:  

1. Tăng cường công tác tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học 

sinh, sinh viên (CBGVNV&HSSV) về các điều kiện an toàn, vệ sinh trường học; 

các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá, nhất là thuốc lá điện tử, shisha 

và lạm dụng đồ uống có cồn; các biện pháp phòng, chống dịch bệnh mùa hè. 

2. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về 

phòng, chống đuối nước, đảm bảo an toàn trong môi trường nước cho học sinh, 

sinh viên: 

- Thời gian tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục: Từ nay đến 

trước khi học sinh nghỉ hè năm học 2022 -2023.  

- Xây dựng các chuyên đề tuyên truyền, giáo dục: Phòng, chống đuối nước 

(PCĐN) trên đường đi học; PCĐN khi tham quan, dã ngoại, tắm biển, đi bơi; 

PCĐN khi vui chơi tại cộng đồng nơi có các nguồn nước mở (ao, hồ, sông, suối, 

giếng nước, cống nước, rãnh nước, vũng nước đọng, chum đựng nước gia đình, 

hố công trình…); PCĐN khi hoạt động trong môi trường nước; cứu đuối an toàn 

khi thấy bạn bị đuối nước,... 

- Triển khai bộ tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn giáo dục phòng, tránh đuối 

nước cho học sinh được phê duyệt tại Quyết định số 4704/QĐ-BGDĐT ngày 

20/12/2021 của Bộ GDĐT (có tài liệu kèm theo). 

- Chỉ đạo giáo viên thường xuyên quán triệt, nhắc nhở học sinh, sinh viên 

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 khi 

không có người lớn đi cùng (thời gian vào cuối mỗi buổi học).  



  

3. Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, tổ 

chức chính trị-xã hội cùng cấp trong việc tổ chức quản lý, giám sát, hướng dẫn 

HSSV tham gia các hoạt động vui chơi lành mạnh; tăng cường rà soát, phát hiện 

các điểm nóng có nguy cơ cao xảy ra tai nạn đuối nước để cảnh báo kịp thời; tổ 

chức các lớp học bơi, học kỹ năng an toàn PCĐN cho HSSV trong dịp hè. Tổ 

chức tốt việc bàn giao HSSV về sinh hoạt tại địa phương trước khi nghỉ hè.  

4. Phối hợp với đơn vị quản lý môi trường đô thị kiểm tra, rà soát toàn bộ 

cây xanh trong khuôn viên đơn vị, trường học có thể gây nguy hiểm, gẫy, đổ để 

thực hiện cắt tỉa và gia cố cọc chống chưa đảm bảo về kỹ thuật; chủ động xây 

dựng phương án ứng phó với tình huống cây xanh gãy, đổ nhằm đảm bảo an toàn 

cho CBGVNV&HSSV. 

5. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công 

tác y tế tại các trường học theo quy định tại Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-

BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 quy định về công tác y tế trường học về: Đảm bảo 

các điều kiện về cấp thoát nước và vệ sinh môi trường trong trường học; đảm bảo 

các điều kiện về an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể; cung cấp đầy đủ nước 

sạch theo quy định; việc tổ chức thực hiện công tác phòng, chống đuối nước tại 

các trường học thuộc phạm vi quản lý. 

Nhận được Công văn này, Sở GDĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm 

túc triển khai thực hiện. Mọi thông tin liên hệ Sở GDĐT (qua phòng Giáo dục 

Trung học – Giáo dục Thường xuyên) để được hướng dẫn./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;   (để p/h) 

- Tỉnh đoàn Đắk Lắk; 

- Lãnh đạo Sở GDĐT;  

- Lưu: VT, GDTrH-GDTX. 

GIÁM  ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Đăng Khoa 
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