
 

 

 

 

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
Số:        /SGDĐT-GDTrH 

V/v tăng cường phòng, chống đuối 

nước đối với trẻ em, học sinh 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Bình Phước, ngày       tháng 5 năm 2022 

 

       

Kính gửi:  

- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Các trung tâm GDNN-GDTX. 

Thực hiện Công văn số 996/UBND-NC ngày 06/5/2022 của UBND tỉnh Bình 

Phước về việc tăng cường phòng, chống đuối nước trẻ em, học sinh, Sở Giáo dục và 

Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các đơn vị tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả các 

biện pháp phòng, chống đuối nước đối với trẻ em, học sinh sau:  

1. Tăng cường công tác 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 trẻ 

em, học sinh:  

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

trước khi học sinh nghỉ hè năm 2022.  

- 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; 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, chống đuối 

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

20/12/2021 của Bộ GDĐT tại địa chỉ: https://moet.gov.vn/giaoducquocdan/giao-duc-

the-chat/Pages/Default.aspx?ItemID=7709  

- Thường xuyên quán triệt, nhắc nhở trẻ em, học sinh 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).  

2. Chủ động phối hợp với các ban, ngành, chính quyền địa phương trong việc tổ 

chức quản lý, giám sát, hướng dẫn các em 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 các em trong dịp hè. Tổ chức tốt việc bàn giao trẻ em, học sinh về gia đình, địa 

phương trước khi nghỉ hè.  

Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                 KT. GIÁM ĐỐC 

- UBND tỉnh (để b/cáo); PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Như trên;        
- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, GDTrH.       
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