UBND HUYỆN ĐẠI TỪ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 299/PGDĐT-CTHS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đại Từ, ngày 10 tháng 5 năm 2021

V/v tăng cường các biện pháp phòng,
chống đuối nước, xâm hại trẻ em

Kính gửi: Các trường MN, TH, THCS, TH&THCS trong huyện.
Thực hiện Công văn số 817/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 28/4/2021 của Sở
GDĐT Thái Nguyên V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước, xâm
hại trẻ em, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị trường học trong toàn
huyện triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục xây dựng trường học
an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích theo Quyết định số 234/QĐ-TTg ngày
05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống tai
nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020; đặc biệt chú trọng công tác phòng
ngừa tai nạn, thương tích, phòng chống đuối nước, xâm hại trẻ em.
2. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ trẻ em
tới toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trong đơn vị bằng nhiều hình
thức, hướng dẫn cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em, gia đình, cộng đồng kiến
thức, kỹ năng phát hiện, tố cáo kịp thời các hành vi xâm hại trẻ em; giám sát, trông
coi trẻ em, đặc biệt là trẻ em nhỏ tuổi.
3. Tăng cường công tác quản lý, phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong
công tác quản lý học sinh, tuyên truyền tới học sinh không tham gia tắm sông,
suối, ao, hồ và khu vực có vũng nước sâu không đảm bảo an toàn... Đặc biệt cần
quản lý chặt chẽ trẻ em trong các ngày hè nóng bức, không để xẩy ra tình trạng tụ
tập đi tắm ở các khu vực nguy hiểm. Tổ chức cho học sinh cam kết thực hiện
nghiêm túc các nội dung trên.
4. Tham mưu, phối hợp với chính quyền, đoàn thể tại địa phương tổ chức
các hoạt động vui chơi bổ ích, lành mạnh cho trẻ em. Rà soát, khoanh vùng, có rào
và biển cảnh báo đối với những khu vực nguy hiểm như moong than, hồ nước, khu
vực công trường đang thi công... có nguy cơ đọng nước khi có mưa lớn để đảm bảo
an toàn cho trẻ em. Chủ động nắm bắt thông tin, tiếp nhận, giải quyết kịp thời, xử
lý nghiêm các vụ việc xâm hại trẻ em.
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trường học khẩn trương,
nghiêm túc triển khai và thực hiện các nội dung trên./.
Nơi nhận:
- Như trên (T/hiện);
- Lưu: VT, CTHS.
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