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Số: 1028/SGDĐT-CTTT
V/v thực hiện các biện pháp phòng,
chống đuối nước, tai nạn thương
tích và phòng, chống xâm hại
trẻ em dịp hè 2021

Sóc Trăng, ngày20 tháng 5 năm 2021

Kính gửi:
- Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệu trưởng các trường THPT và trực thuộc;
- Trường TH, THCS và THPT Ischool Sóc Trăng.
Căn cứ Công văn số 1977/BGDĐT-GDTC ngày 14/5/2021 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc tăng cường phòng, chống đuối nước trẻ em, học sinh hè
năm 2021;
Căn cứ Công văn số 511//SLĐTBXH-BVCSTE&BĐG ngày 29/4/2021 về
việc thực hiện các biện pháp phòng, chống đuối nước, xâm hại trẻ em; Công văn
số 246/SLĐTBXH-BVCSTE&BĐG ngày 12/3/2021 về việc thực hiện các biện
pháp phòng, chống xâm hại trẻ em và tai nạn thương tích cho trẻ em.
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thực hiện
tốt một số nội dung sau:
1. Tiếp tục quán triệt và triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Thủ
tướng Chính phủ (Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính
phủ về việc tăng cường giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em; Quyết định
1472/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế
hoạch thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về
việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật
về phòng, chống xâm hại trẻ em), Ủy ban nhân dân tỉnh (Chỉ thị số 16/CTCTUBND ngày 30/12/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về
tăng cường triển khai các giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em,...), Sở
GDĐT về phòng, chống tai nạn đuối nước đối với trẻ em, học sinh (Công văn số
2075/SGDĐT-CTTT ngày 25/9/2020 của Sở GDĐT về việc thực hiện các biện
pháp phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em,...).
Đối với phòng GDĐT các huyện Châu Thành, Mỹ Xuyên, Trần Đề, thị xã
Vĩnh Châu đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 29/KHUBND ngày 24/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thực hiện
Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 và Quyết định 1472/QĐ-TTg ngày
28/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ; đề nghị tăng cường tổ chức các hoạt động
tuyên truyền, cung cấp kiến thức về phòng, chống đuối nước, tai nạn thương

tích, phòng, chống xâm hại trẻ em, đồng thời đảm bảo yêu cầu phòng chống
dịch tại địa phương.
Đối với phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố chưa ban hành văn bản
triển khai thực hiện, cần khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện nhằm tăng
cường các biện pháp phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích, phòng, chống
xâm hại trẻ em đạt hiệu quả.
2. Phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội liên hiệp
phụ nữ của địa phương thực hiện đầy đủ, kịp thời quy trình hỗ trợ, can thiệp đối
với trẻ em bị xâm hại, trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có
hoàn cảnh đặc biệt theo quy định tại Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày
09/5/2017 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em; tiếp
nhận thông tin, báo cáo kịp thời các vụ việc xâm hại trẻ em, tai nạn thương tích,
đuối nước trẻ em đến cơ quan có thẩm quyền; phối hợp liên ngành trong việc
triển khai công tác phòng, chống đuối nước trẻ em, huy động sự tham gia của
các tổ chức đoàn thể trong nhà trường và phụ huynh học sinh trong việc phát
hiện, giám sát, cảnh giới các khu vực có nguy cơ gây đuối nước cho trẻ em.
3. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức cho phụ
huynh học sinh và trẻ em, học sinh để các em biết và tuân thủ các quy định
nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống đuối nước cho bản thân. Tiếp tục duy trì
hiệu quả các hình thức nhắc nhở, khuyến cáo học sinh không tắm, chơi, đùa gần
ao, hồ, sông, suối, hố công trình...không đảm bảo an toàn, tiềm ẩn nguy cơ đuối
nước; tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về bảo vệ trẻ em; hướng dẫn
phụ huynh học sinh, cộng đồng kỹ năng phát hiện, tố giác kịp thời các hành vi
xâm hại trẻ em, giám sát, trông giữ trẻ em, nhất là trẻ em nhỏ tuổi. Tùy tình hình
thực tế, đơn vị áp dụng phương thức tuyên truyền phù hợp hoặc áp dụng hình
thức tuyên truyền đến phụ huynh học sinh và trẻ em, học sinh bằng hình thức
chia sẻ các thông tin phù hợp trên nhóm Zalo, facebook,....
3. Phối hợp chặt chẽ với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh của địa phương và các tổ chức
đoàn thể khác trong nhà trường chỉ đạo, quản lý, tạo sân chơi lành mạnh, an
toàn, tổ chức các lớp học bơi, kỹ năng an toàn phòng, chống đuối nước cho học
sinh trong dịp nghỉ hè; vận động phụ huynh học sinh chủ động đưa con, em đi
học bơi, kỹ năng an toàn trong môi trường nước.
4. Tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường với gia đình học sinh để
quản lý, giám sát học sinh trong thời gian học trực tuyến tại nhà, thời gian được
nghỉ học, nghỉ hè để đảm bảo an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích, đuối
nước, trẻ em bị xâm hại; giáo dục học sinh các nguy cơ về an toàn tại gia đình,
cộng đồng, nhà cao tầng, các công trình xây dựng, các địa điểm có nguy cơ bị
đuối nước, tai nạn thương tích, bị xâm hại.
5. Rà soát các quy định và việc thực hiện các tiêu chuẩn, tiêu chí an toàn
cho trẻ em tại trường, các công trình xây dựng, cây xanh, hành lang trường học

để kiến nghị ngành chức năng điều chỉnh sao cho đảm bảo an toàn cho trẻ em,
học sinh khi đến trường.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện, báo cáo kịp
thời các vụ việc xảy ra về Sở GDĐT (qua Phòng Chính trị, tư tưởng điện thoại
02993.616041, email phongcttt.soctrang@moet.edu.vn)./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc;
- Các Phó Giám đốc;
- Lưu: VT, CTTT.
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