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An Giang, ngày 25 tháng  9  năm 2020 

 

     

  Kính gửi: 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Bệnh viện công lập và tư nhân trong tỉnh; 

- Chi cục Dân số - KHHGĐ; 

- Chi Cục an toàn vệ sinh thực phẩm; 

- Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 1004/UBND-KGVX ngày 23/9/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh An Giang về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn đối 

với các cơ sở giáo dục; 

Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh trong năm học mới 2020-

2021, Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Triển khai, thực hiện nghiêm Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 

17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, 

lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; Kế hoạch số 676/KH-

UBND ngày 16/11/2017 của UBND tỉnh An Giang về triển khai thực hiện Nghị 

định số 80/2017/NĐ-CP; Chỉ thị số 1572/CT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống tai nạn 

thương tích, đuối nước cho trẻ em, học sinh, sinh viên; Công văn số 927/UBND-

KGVX ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh An Giang về việc tăng cường công tác 

phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em và nhiều văn bản chỉ đạo liên quan khác. 

2. Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, 

trách nhiệm của gia đình, cá nhân về phòng, chống đuối nước trẻ em. Tuyên 

truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước trẻ em đến toàn 

thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; vận động gia đình thường 

xuyên quan tâm, trông giữ, giám sát, nhắc nhở trẻ em về nguy cơ tai nạn, thương 

tích, đuối nước. Nhắc nhở con em tuyệt đối không được chơi, đùa nghịch gần ao, 

hồ, sông suối, kênh, rạch, hố công trình, nơi tiềm ẩn nguy cơ đuối nước, tự ý hoặc 

rủ nhau tắm, đi bơi khi không có người lớn đi cùng; không chơi các trò chơi nguy 

hiểm như nô đùa, chạy nhảy ở hành lang các tầng cao, leo trèo tường rào, lan can, 

những công trình đang thi công… 

3. Vận động gia đình cho con em tham gia lớp dạy kỹ năng an toàn phòng, 

chống tai nạn, thương tích, phòng chống đuối nước, dạy bơi an toàn cho trẻ em; 



Nhắc nhở con em không tụ tập trước cổng trường gây mất an toàn giao thông và 

không đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch bệnh.   

4. Phối hợp với Đoàn thanh niên, Công đoàn cơ sở tổ chức truyên truyền 

về công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em 

tại đơn vị. 

5. Chủ động có phương án ứng phó kịp thời trước hiện tượng thời tiết bất 

thường, dịch bệnh, thiên tai bão, lũ lụt… nhằm đảm bảo an toàn cho con em. 

Kiểm tra, rà soát các điều kiện đảm bảo về an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng 

chống ngộ độc và bảo vệ sức khỏe. 

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 

   

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ – Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 
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