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Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày      tháng  4  năm 2022 

 

 

  Kính gửi:   

    - Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

    - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở. 

 

 

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra một số vụ việc học sinh bị tai nạn 

đuối nước, gần nhất là vụ việc 04 nữ sinh tử vong tại khu vực hồ Suối Cát, xã 

Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc vào ngày 03/4/2022.  

Thực hiện công văn số 2636-CV/ TU, ngày 04/4//2022 của Ban Thường vụ 

tỉnh ủy Bà Rịa- Vũng Tàu về việc Tăng cường tuyên truyền và thực hiện các biện 

pháp phòng, chống đuối nước trên địa bàn tỉnh; 

Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất học sinh, trẻ em bị tai nạn đuối nước, 

xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em. Sở Giáo dục và Đào 

tạo đề nghị trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các 

đơn vị trực thuộc Sở triển khai, thực hiện một số nội dung cụ thể như sau: 

1. Chỉ đạo các trường, cơ sở giáo dục triển khai thường xuyên và có hiệu 

quả Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng 

cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho học 

sinh, trẻ em; Các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác BVCSTE, phòng 

chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em. 

2. Tăng cường đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền cảnh báo về 

tình hình tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em; Tuyên truyền cho phụ huynh 

thường xuyên quan tâm, giám sát con, em mình, đặc biêth trong dịp học sinh nghỉ 

hè, mùa mưa bão; Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, các thông 

điệp truyền thông về phòng, chống đuối nước trẻ em; cảnh báo những khu vực có 

nguy cơ dễ xảy ra tai nạn đuối nước trẻ em. 

3. Tăng cường giáo dục, đổi mới phương pháp tuyên truyền nâng cao nhận 

thức cho giáo viên, phụ huynh, đặc biệt là học sinh về kiến thức, kỹ năng phòng, 

chống đuối nước trẻ em; cần nghiên cứu, ban hành tài liệu tuyên truyền, giáo dục 

kỹ năng phòng chống đuối nước trẻ em để sử dụng thống nhất trong hệ thống các 

trường học; phân bổ trong tiết học ngoại khóa trong các nhà trường; có tổ chức 
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kiểm tra, đánh giá nhận thức của học sinh về phòng, chống tai nạn thương tích, 

đuối nước trẻ em. 

4. Phối hợp với các ngành, chính quyền địa phương kiểm tra, phát hiện các 

điểm nóng có nguy cơ cao xảy ra đuối nước và tổ chức cảnh báo kịp thời. Kiến 

nghị với UBND huyện, thị xã, thành phố lắp đặt các biển cảnh báo nguy hiểm; 

đồng thời áp dụng các biện pháp phòng ngừa tai nạn đuối nước có thể xảy ra, 

đảm bảo an toàn cho người dân nói chung và trẻ em nói riêng. 

Nhận được văn bản này, Sở GDĐT đề nghị Thủ trưởng các đơn vị nghiêm 

túc triển khai thực hiện./. 

 

 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, VP, TiếnNX. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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