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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG ĐIỆN
Về việc tăng cường phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh
\

Kính gửi: Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo1
Thực hiện Công điện số 398/CĐ-TTg ngày 02/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ
về tăng cường phòng, chống đuối nước trẻ em, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị
các đồng chí Giám đốc Sở GDĐT tiếp tục chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ sau:
1. Tăng cường quán triệt, triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GDĐT về phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước đối với
trẻ em, học sinh2 (gọi chung là học sinh), đặc biệt chú trọng các nội dung chỉ đạo của Bộ
GDĐT tại Công văn số 1562/BGDĐT-GDTC ngày 21/4/2022 về tăng cường công tác
phòng, chống đuối nước đối với học sinh.
2. Mở đợt cao điểm triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý
thức để học sinh biết và tuân thủ các quy định về phòng, chống đuối nước, nhất là nhận
biết các địa điểm tiềm ẩn nguy cơ đuối nước; triển khai, hướng dẫn việc phổ biến kiến
thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước đến từng trường học, lớp học trước khi học sinh
nghỉ hè; đẩy mạnh phong trào dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn cho học sinh trong trường học.
3. Chỉ đạo tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa nhà trường với gia đình,
đoàn thể và chính quyền địa phương để quản lý, giám sát học sinh trong thời gian nghỉ học,
nghỉ hè, bảo đảm an toàn, phòng, chống đuối nước.
4. Tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố ban hành chương trình, kế hoạch,
tăng cường đầu tư cơ sở vật chất đảm đảm bảo các điều kiện dạy, học bơi trong các cơ sở
giáo dục; có chính sách hỗ trợ, giảm giá vé, chi phí học bơi, rèn luyện kỹ năng bơi an toàn,
các dịch vụ liên quan cho học sinh.
Đề nghị các Sở GDĐT chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung
nêu trên và báo cáo kết quả triển khai về Bộ GDĐT trước ngày 10/6/2022 (qua Vụ Giáo dục
thể chất, số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội. Email: pvtinh@moet.gov.vn. Điện thoại: 0946083535).
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP. Phạm Minh Chính (để b/c);
- PTgCP. Vũ Đức Đam (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Các Bộ: LĐTBXH, VHTTDL, CA;
- TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- UBND các tỉnh/TP trực thuộc TW;
- Cổng thông tin điện tử Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDTC.
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THỨ TRƯỞNG

Ngô Thị Minh

Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu.
Quyết định số 1248/QĐ-TTgCP ngày 19/7/2021, Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 16/5/2016; Công điện số 398/CĐ-TTg
ngày 02/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 4501/QĐ-BGDĐT ngày 29/11/2021 của Bộ trưởng Bộ
GDĐT.
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