
UBND TỈNH PHÚ THỌ 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /SGD&ĐT-GDTrH Phú Thọ, ngày        tháng 5 năm 2021 

V/v tăng cường phòng, chống đuối nước 

trẻ em, học sinh hè năm 2021 

 

 

       Kính gửi:  

    - Các đơn vị trực thuộc Sở; 

    - Các phòng GD&ĐT huyện, thành, thị. 
 

 Thực hiện Văn bản số 1977/BGDĐT-GDTC, ngày 14 tháng 5 năm 2021 về 

việc tăng cường phòng, chống đuối nước trẻ em, học sinh hè năm 2021 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo (GD&ĐT). Nhằm tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống tai 

nạn đuối nước, đảm bảo an toàn cho học sinh, đặc biệt trong thời gian học sinh tạm 

dừng đến trường để phòng chống dịch Covid -19 và nghỉ hè năm 2021, Sở GD&ĐT 

yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở; các phòng GD&ĐT huyện, thành, thị thực hiện 

một số nội dung cụ thể như sau: 

 1. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức cho trẻ em, 

học sinh để các em biết và tuân thủ các quy định nhằm đảm bảo an toàn phòng, 

chống đuối nước cho bản thân. Tiếp tục duy trì hiệu quả các hình thức nhắc nhở, 

khuyến cáo học sinh không tắm, chơi, đùa gần ao, hồ, sông, suối, hố công trình… 

không đảm bảo an toàn, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước. 

 2. Phối hợp chặt chẽ với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh và các tổ chức đoàn thể khác ở địa 

phương chỉ đạo, quản lý, tạo sân chơi lành mạnh, an toàn, tổ chức các lớp học bơi, 

kỹ năng an toàn phòng chống đuối nước cho học sinh trong dịp nghỉ hè. Tăng cường 

công tác phối hợp giữa nhà trường với gia đình học sinh để quản lý, giám sát học 

sinh trong thời gian học trực tuyến tại nhà, thời gian được nghỉ học, nghỉ hè để đảm 

bảo an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước. 

 3. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai công tác 

phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước đối với các nhà trường, cơ sở giáo dục 

thuộc phạm vi quản lý và báo cáo kết quả triển khai về Sở GD&ĐT (qua Phòng 

GDTrH, Email: phonggdtrh.sophutho@moet.edu.vn). 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 
- Giám đốc Sở (để (b/c); 

- Các PGĐ Sở; 

- Các Sở: LĐTBXH, VHTTDL, CA tỉnh; 
- Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 

- UBND các huyện, thành, thị; 
- Trung tâm GDNN-GDTX huyện, thành, thị; 

- Lưu: VT, VP, GDTrH 

K.T GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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