
UBND HUYỆN CẦN GIUỘC
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ  ĐÀO TẠO

Số:         /PGDĐT-TH
Về việc tiếp tục tăng cường 

các biện pháp phòng, chống đuối nước 
trẻ em, học sinh dịp hè 
và năm học 2022-2023

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

             Cần Giuộc, ngày        tháng 8  năm 2022

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc.

Nhằm nâng cao hiệu quả việc triển khai thực hiện Công văn 3500/UBND-
VHXH ngày 01/7/2022 của UBND huyện Cần Giuộc về tăng cường công tác 
phòng, chống đuối nước cho trẻ em;

Thực hiện Công văn số 2439/SGDĐT-GDTrH ngày 12/8/2022 của Sở 
Giáo dục và Đào tạo Long An về tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, 
chống đuối nước trẻ em, học sinh dịp hè và năm học 2022-2023;

Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu hiệu trưởng các trường 
trực thuộc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ em, 
học sinh đặc biệt là trong thời gian hè và năm học mới 2022-2023 với một số nội 
dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt và triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của 
Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh, huyện, phòng 
GD&ĐT về phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em, học 
sinh; duy trì các hình thức nhắc nhở, khuyến cáo học sinh, tổ chức các buổi sinh 
hoạt tuyên truyền về tác hại, ảnh hưởng của đuối nước và giải pháp phòng ngừa;

2. Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với gia đình và các hội, đoàn thể, 
chính quyền địa phương trong việc tổ chức quản lý, giám sát, hướng dẫn trẻ em, 
học sinh tham gia các hoạt động vui chơi lành mạnh; tăng cường kiểm tra toàn 
bộ hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ việc dạy và học bơitrong đó chú ý 
đến giữ gìn vệ sinh hồ bơi được lắp ghép tại các trường1, thiết bị phục vụ các 
hoạt động vui chơi, sinh hoạt trong khuôn viên trường, phối hợp các cơ quan 
chức năng ở địa phương rà soát, kiểm tra các khu vực xung quanh phát hiện các 
điểm nóng có nguy cơ xảy ra đuối nước để cảnh báo kịp thời, thường xuyên kiểm 
tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch phòng, chống đuối nước tại đơn vị bảo đảm 
an toàn cho trẻ em, học sinh; 

3. Tổ chức rà soát hệ thống văn bản chỉ đạo về phòng chống đuối nước 
đối với trẻ em và học sinh; mỗi nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch 
phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh hàng năm tại đơn vị mình đảm 
bảo tiêu chí trường học an toàn và phù hợp với nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu 
theo Kế hoạch số 2177/KH-PGDĐT ngày 27/12/2021 của Phòng Giáo dục và 

1 Tính đến 13/8/2022 đã có 08 hồ bơi lắp ghép tại các trường: Tiểu học Long Thượng, TH&THCS Phước Hậu, Tiểu học 
Thuận Thành, TH&THCS Long Phụng, TH&THCS Phước Vĩnh Tây, Tiểu học Rạch Núi, Tiểu học Tân Tập, THCS Long 
Hậu
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Đào tạo về Triển khai Chương trình phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em, học 
sinh giai đoạn 2021-2025;

4. Tăng cường vận động, đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư bể bơi, tổ chức dạy bơi 
trong và ngoài nhà trường bằng các hình thức phù hợp nhằm thu hút trẻ em, học 
sinh tham gia học bơi. Kịp thời, cử, chọn và tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên 
tham gia tập huấn phương pháp dạy bơi, kỹ năng an toàn trong môi trường nước, 
thông qua tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực phòng chống đuối nước cho đội 
ngũ giáo viên cũng nhằm nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, 
giáo viên, trẻ em và học sinh về công tác phòng, chống đuối nước;

Công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh luôn là cấp bách 
và lâu dài, để đảm bảo an toàn cho trẻ em và học sinh, Phòng Giáo dục và Đào 
tạo yêu cầu hiệu trưởng các trường trực thuộc tích cực triển khai thực hiện 
nghiêm túc các nội dung trên./.

Nơi nhận:                                                                                    
- UBND huyện; (b/c)
- Phòng VH-TT;
- Phòng LĐ-TB&XH;
- TT VHTT&TT huyện;
- UBND các xã, thị trấn; (biết, phối hợp) 
- TP, các PTP;
- Các trường trực thuộc;
- Lưu: VT, TH.

KT.TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Thành Công
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