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Kông Chro, ngày

tháng 6 năm 2022

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Phòng.
Thực hiện Công văn 1027/UBND-NC ngày 06/06/2022 của UBND Huyện
Kông Chro về việc triển khai thực hiện Công điện số 01/CĐ-BCA-C07 ngày
07/5/2022 của Bộ Công an.
Phòng GDĐT chỉ đạo các đơn vị triển khai thường xuyên và hiệu quả
công tác phòng, chống tai nạn đuối nước nghỉ hè năm 2022 như sau:
1. Tiếp tục quán triệt và triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của
Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GDĐT và Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện về
phòng, chống tai nạn đuối nước đối với trẻ em, học sinh.
2. 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.
3. Phối hợp chặt chẽ với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí
Minh và các tổ chức khác ở địa phương để chỉ đạo, quản lý, tạo sân chơi lành
mạnh, an toàn; sử dụng có hiệu quả các công trình thể thao ở nhà trường và trên
địa bàn, trong đó có các bể bơi; tổ chức các lớp học bơi, kỹ năng an toàn phòng
chống đuối nước đồng thời khuyến khích, vận động cha mẹ học sinh cho con em
tham dự các lớp học bơi trong dịp hè.
4. Tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường với gia đình học sinh để
quản lý, giám sát học sinh nghỉ hè để đảm bảo an toàn, phòng tránh tai nạn
thương tích, đuối nước.
5. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai công tác phòng, chống đuối
nước trẻ em, học sinh hè năm 2022; thường xuyên cập nhật, thống kê, báo cáo
tình hình tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước của học sinh xảy ra.
Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
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