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Kính gửi:  

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố. 

 

Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh trong năm học mới 2020-2021, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể và 

UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục triển khai 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 các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, 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 từng trường học, lớp học, xóm, ấp, tổ dân phố, khu dân cư; giáo 

dục, 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. Tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận 

thức phòng, tránh tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh trong các giờ sinh hoạt 

tập thể hoặc ở các thời điểm thích hợp. Nhắc nhở học sinh 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. Rà soát, phát hiện kịp thời các công trình chứa nước, khu vực hố nước, hồ 

ao, sông ngòi, vùng nước sâu, nguy hiểm thường xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có 

nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để có biện pháp chủ động phòng ngừa, bảo đảm an 

toàn cho trẻ em, cụ thể như làm nắp đậy, rào chắn, đặt biển cảnh báo, phân công lực 

lượng cảnh giới. Đồng thời, rà soát, kiểm tra, thống kê toàn bộ hệ thống cơ sở vật 

chất trường, lớp, thiết bị phục vụ việc dạy học, hạng mục công trình lâu năm xuống 
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cấp, thiết bị phục vụ các hoạt động vui chơi, sinh hoạt của học sinh (phòng học, đồ 

dùng thí nghiệm, tường, rào, lan can…) trong khuôn viên nhà trường để kịp thời có 

phương án sửa chữa hoặc thay thế, khắc phục. 

4. Triển khai, mở rộng việc dạy kỹ năng an toàn phòng, chống tai nạn, thương 

tích, phòng, chống đuối nước, dạy bơi an toàn cho trẻ em. Vận động các gia đình 

chủ động đưa con đi học kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Quan tâm hỗ trợ, 

trang bị cơ sở vật chất để dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước tại địa 

phương.  

5. Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về 

phòng, chống tai nạn thương tích, phòng, chống đuối nước cho trẻ em; về giao thông 

đường bộ, đường thủy. Tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn cho trẻ em, học 

sinh khi đưa đón bằng xe ô tô đúng các quy trình theo hướng dẫn. Nhắc nhở học 

sinh không tụ tập trước cổng trường gây mất an toàn giao thông và không đảm bảo 

các quy định về phòng, chống dịch bệnh.   

6. Tăng cường phối hợp liên ngành trong việc chỉ đạo, triển khai công tác 

phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em tại các cấp, các 

ngành; huy động sự tham gia của các tổ chức đoàn thể và người dân trong việc phát 

hiện, giám sát, cảnh giới các khu vực có nguy cơ gây đuối nước cho trẻ em.   

7. 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 học sinh. Kiểm 

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

độc, bảo vệ sức khỏe học sinh, đặc biệt đối với các bếp ăn nội trú, bán trú, khu vực 

căn- tin, các cơ sở cung cấp thức ăn cho học sinh... 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể và 

UBND huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Bộ GDĐT; 

- Bộ LĐTBXH; 

-TT.UBND tỉnh; 

- Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- VP.UBND tỉnh: CVP, PCVX (VX); 

    các Phòng: KGVX, TH; 

- Lưu: VT.   

  KT. CHỦ TỊCH 

   PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Văn Phước 
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