UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1173/SGDĐT-GDTrHCTTX

Gia Lai, ngày 13 tháng 5 năm 2022

V/v tiếp tục tăng cường phòng, chống
đuối nước cho trẻ em, học sinh, học viên
trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở;
- Các trung tâm GDNN-GDTX.
Thực hiện Công điện số 476/CĐ-BGDĐT ngày 04/5/2022 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về tăng cường phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh.
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) triển khai thực hiện như sau:
1. Đối với các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị thuộc và trực thuộc sở
và các trung tâm GDNN-GDTX (gọi chung là các đơn vị).
- Tăng cường quán triệt, triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của
Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GDĐT, Giám đốc Sở GDĐT về phòng,
chống tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em và học sinh (gọi chung là
học sinh), đặc biệt chú trọng các nội dung chỉ đạo của Sở GDĐT tại Công văn
số 1063/SGDĐT-GDTrHCTTX ngày 29/4/2022 về tăng cường công tác phòng,
chống đuối nước đối với trẻ em, học sinh, học viên.
- Mở đợt cao điểm triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận
thức, ý thức để học sinh biết và tuân thủ các quy định về phòng, chống đuối
nước (PCĐN), nhất là nhận biết các địa điểm tiềm ẩn nguy cơ đuối nước; triển
khai, hướng dẫn việc phổ biến kiến thức, kỹ năng PCĐN đến từng lớp học trước
khi học sinh nghỉ hè; đẩy mạnh phong trào dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn cho học
sinh trong trường học. Khuyến khích tổ chức chương trình dạy bơi, thi bơi,
ngoại khóa về giáo dục PCĐN cho học sinh.
- Triển khai các giải pháp cụ thể về công tác phối hợp giữa nhà trường với
gia đình, đoàn thể và chính quyền địa phương để quản lý, giám sát học sinh
trong thời gian nghỉ học, nghỉ hè, bảo đảm an toàn PCĐN.
- Tăng cường công tác phối hợp với chính quyền địa phương cấp xã làm tốt
công tác tuyên truyền, cắm biển cảnh báo tại nơi có độ sâu, dòng xoáy, ao, hồ,
sông, suối... tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
- Thống kê số lượng hồ bơi, bể bơi, địa điểm tập luyện; giáo viên/huấn
luyện viên phụ trách,…
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- Xây dựng chương trình, kế hoạch, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất đảm
đảm bảo các điều kiện dạy, học bơi trong các cơ sở giáo dục để tham mưu các
cấp có thẩm quyền quyết định.
2. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Chỉ đạo cơ quan chức năng thuộc thẩm quyền quản lý, tăng cường công tác
kiểm tra việc đảm bảo an toàn tại các hồ bơi, bể bơi, các địa điểm tập luyện bơi.
Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện kịp thời. Báo cáo kết
quả thực hiện các nội dung trên về Sở GDĐT (qua Phòng GDTrHCTTX, email:
giaoductrunghocgialai@gmail.com trước ngày 07/6/2022).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GDĐT;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở VHTTDL;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố (để p/h chỉ đạo);
- Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Các phòng CMNV thuộc Sở;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, GDTrHCTTX.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Bùi Khoa Nghi

