
 UBND TỈNH NINH THUẬN 

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:            /KH-SGDĐT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

          Ninh Thuận, ngày        tháng 12 năm 2021 
  

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện “Chương trình phòng, chống 

tai nạn thương tích trẻ em, học sinh giai đoạn 2021-2025” 

trong ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

 

Căn cứ Quyết định số 1248/QĐ-TTg ngày 19/7/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc Phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai 

đoạn 2021-2030; 

Thực hiện Quyết định số 4501/QĐ-BGDĐT ngày 29/11/2021 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ 

em giai đoạn 2021-2025”; Quyết định số 4197/KH-UBND ngày 15/8/2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch Triển khai Chương trình phòng, chống tai nạn 

thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030”; 

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) triển khai Kế hoạch thực hiện Chương 

trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2025” trong ngành 

Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (sau đây viết tắt là Chương 

trình), cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU   

1. Mục tiêu chung 

Từng bước kiểm soát, giảm thiểu tình hình tai nạn thương tích, đặc biệt là tai 

nạn đuối nước, tai nạn giao thông đối với trẻ em, học sinh. Chú trọng giáo dục kiến 

thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước, kỹ năng bơi và an toàn trong môi trường 

nước ở những vùng có chỉ số, dự báo tỷ lệ tai nạn thương tích, đuối nước cao; nâng 

cao nhận thức và kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em, 

học sinh.  

2. Mục tiêu cụ thể từ năm 2021 đến năm 2025 

- Tối thiểu 65% cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông đạt tiêu chuẩn Trường 

học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích. Phấn đấu giảm từ 5% - 10% số học 

sinh bị tai nạn đuối nước và tai nạn giao thông; 

- 100% cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông có kế hoạch và tổ chức tuyên 

truyền, giáo dục, hướng dẫn trẻ em, học sinh kiến thức, kỹ năng an toàn, phòng, 

chống tai nạn thương tích và phối hợp chặt chẽ với gia đình trong việc quản lý, giám 

sát trẻ em, học sinh trong thời gian các em học trực tuyến, nghỉ học, nghỉ hè; 

- 100% học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông được tuyên truyền, phổ 

biến về nguyên nhân gây tai nạn thương tích thường gặp và được hướng dẫn những 

kiến thức cơ bản để phòng, tránh tai nạn thương tích; 
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- Tối thiểu 80% học sinh phổ thông được trang bị kiến thức, kỹ năng phòng, 

chống tai nạn đuối nước, trong đó có từ 60% trở lên học sinh nắm vững kiến thức, 

kỹ năng và biết vận dụng trong thực tiễn. Phấn đấu đạt tỷ lệ từ 50% trở lên học sinh  

biết bơi an toàn và biết các kỹ năng an toàn trong môi trường nước; 

- 90% giáo viên mầm non, giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp, tổng phụ 

trách đội được tập huấn, trang bị kiến thức cơ bản về phòng, chống tai nạn thương 

tích, đặc biệt là đuối nước, tai nạn giao thông để hướng dẫn cho trẻ em, học sinh; 

- 90% trở lên giáo viên giáo dục thể chất ở các trường phổ thông được tập 

huấn kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước và kỹ năng dạy bơi, cứu đuối 

và sơ cấp cứu ban đầu. 

 II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ 

quan quản lý giáo dục các cấp, cán bộ, nhà giáo, gia đình và xã hội trong việc đảm 

bảo an toàn phòng, chống tai nạn thương tích đối với trẻ em, học sinh trong trường 

học. 

- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về xây dựng trường học an toàn, 

phòng, chống tai nạn thương tích đối với trẻ em, học sinh; chú trọng các hình thức 

tuyên truyền, quán triệt trực tiếp thường xuyên; truyền thông trực tiếp tại trường học 

vào các đợt cao điểm; tuyên truyền thông qua mạng xã hội, mạng viễn thông, trang 

tin điện tử của nhà trường và các phương tiện thông tin đại chúng phù hợp với từng 

đối tượng cán bộ, giáo viên, trẻ em, học sinh, gia đình và cộng đồng; 

- Đẩy mạnh tuyên truyền và chia sẻ kết quả triển khai các mô hình, điển hình 

trong thực hiện công tác an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương tích; 

- Xây dựng, phát triển, số hóa các tài liệu tuyên truyền về phòng, chống tai 

nạn thương tích, đặc biệt là tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông cho cán bộ, giáo 

viên, học sinh và tổ chức triển khai hiệu quả trong các nhà trường. 

2. Xây dựng môi trường an toàn phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước 

trong trường học. 

- Xây dựng và nhân rộng mô hình “Trường học an toàn, phòng, chống tai 

nạn thương tích”, mô hình “Dạy bơi an toàn” trong các cơ sở giáo dục phổ thông, 

trường chuyên biệt; 

- Nhân rộng mô hình “Cổng trường an toàn” và các biện pháp can thiệp, 

giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông đường bộ, đường thủy cho học sinh; 

- Rà soát, nâng cấp cơ sở vật chất, loại bỏ các nguy cơ tiềm ẩn gây tai nạn 

thương tích, đảm bảo an toàn cho trẻ em, học sinh khi tham gia vui chơi, học tập tại 

trường học. 

3. Tăng cường giáo dục, trang bị cho trẻ em, học sinh kiến thức, kỹ năng 

phòng tránh tai nạn thương tích thông qua các hoạt động giáo dục về kỹ năng sống, 

hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa, cụ thể: 

- Kiến thức, kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước, kỹ năng bơi an toàn, an 

toàn trong môi trường nước, an toàn trong thiên tai, bão lũ; 
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- Kiến thức, pháp luật về trật tự an toàn giao thông và kỹ năng tham gia giao 

thông an toàn; chấp hành các quy định về đội mũ bảo hiểm, thắt dây an toàn, mặc 

áo phao khi tham gia giao thông đường thủy; 

- Kỹ năng an toàn khi tham gia các hoạt động giáo dục ở trong và ngoài 

trường học, phòng tránh rơi, ngã; cháy nổ, bỏng, điện giật, động vật cắn…; 

- Tư vấn, hỗ trợ học sinh về tâm lý, giáo dục sức khỏe tinh thần, phát hiện 

sớm và theo dõi, hỗ trợ phòng ngừa đối với các trường hợp học sinh có nguy cơ 

bạo lực và tự tử. 

4. Nâng cao năng lực công tác phòng, chống tai nạn thương tích cho cán bộ, 

giáo viên, công nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, 

trường chuyên biệt. 

- Chuẩn hóa, hoàn thiện tài liệu hướng dẫn về kiến thức, kỹ năng phòng, 

chống tai nạn thương tích, giáo dục an toàn trường học; phòng, chống đuối nước và 

tài liệu dạy bơi an toàn dành cho giáo viên và học sinh để triển khai hiệu quả trong 

các cơ sở giáo dục; 

- Tổ chức tập huấn đội ngũ cán bộ, giáo viên các cơ sở giáo dục mầm non; 

cung cấp tài liệu, hướng dẫn cha mẹ, người chăm sóc trẻ em mầm non kiến thức, kỹ 

năng về phòng, chống các loại tai nạn thương tích thường gặp ở trẻ em mầm non 

trong gia đình và trường học; 

- Tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, giáo viên về đảm 

bảo an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước và sơ cấp cứu; 

- Tổ chức hội thảo, toạ đàm, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm về phòng, chống 

tai nạn thương tích trẻ em, học sinh. 

5. Tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường với gia đình và các cơ 

quan chức năng ở địa phương trong công tác đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn 

thương tích đối với trẻ em, học sinh, đặc biệt trong thời gian nghỉ học, nghỉ hè. Xây 

dựng và triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch phối hợp liên ngành Giáo 

dục - Lao động, Thương binh và Xã hội - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

6. Đẩy mạnh hợp tác, vận động sự hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, 

cộng đồng, người dân trong thực hiện Chương trình. 

 7. Tăng cường công tác báo cáo, kiểm tra, giám sát về phòng, chống tai nạn 

thương tích gắn với công tác bảo vệ trẻ em tại địa phương, cơ sở giáo dục. 

III. KINH PHÍ  

 1. Kinh phí thực hiện Chương trình được bố trí trong dự toán chi ngân sách 

nhà nước của các đơn vị, trường học hàng năm. 

 2. Huy động từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của 

pháp luật. 

 3. Căn cứ nhiệm vụ và kế hoạch hàng năm các đơn vị, trường học lập dự 

toán bảo đảm tổ chức các hoạt động Chương trình để trình cơ quan có thẩm quyền 

quyết định. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các Phòng GDĐT huyện, thành phố 

- Tham mưu UBND huyện, thành phố xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện 

Chương trình theo từng năm học, lập dự toán và đề xuất bố trí nguồn kinh phí cho 

ngành giáo dục đảm bảo để tổ chức, triển khai các hoạt động Chương trình tại các 

trường học; 

- Tăng cường quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện và tổ chức 

sơ kết, tổng kết báo cáo Sở GDĐT. 

2. Các cơ sở giáo dục phổ thông, mầm non, trường chuyên biệt  

- Triển khai lồng ghép trong các hoạt động giáo dục, thường xuyên tổ chức 

hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn; phòng, chống thiên tai, cháy nổ và 

tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em, học sinh trong trường học; 

- Tổ chức phát động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao 

nhận thức cho trẻ em, học sinh về việc tuân thủ các quy định về phòng, chống tai 

nạn thương tích, đuối nước; nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, giáo viên 

trong tổ chức hướng dẫn kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước đối 

với trẻ em, học sinh; 

- Xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức dạy học môn bơi cho trẻ em, học 

sinh trong giờ học chính khóa, ngoại khóa kết hợp dạy các kỹ năng an toàn khi bơi; 

- Bố trí, cán bộ, giáo viên, nhân viên chuyên trách hoặc kiêm nhiệm của 

trường học để triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích phù hợp với điều 

kiện cụ thể từng trường học;  

- Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện và sơ kết, tổng kết báo cáo phòng 

GDĐT huyện, thành phố (đối với các trường mầm non, tiểu học, THCS thuộc phòng 

GDĐT) và Sở GDĐT (đối với các trường THPT, trung tâm trực thuộc). 

3. Các phòng chức năng thuộc Sở GDĐT 

a) Phòng Nghiệp vụ dạy học: 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng thuộc Sở GDĐT lập Kế hoạch, 

hướng dẫn, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng và hướng dẫn về việc triển khai thực hiện 

Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trong các trường học; 

- Phối hợp với phòng Tổ chức - Hành chính, các cơ quan thông tin tuyên 

truyền hướng dẫn phòng GDĐT các huyện, thành phố và các trường học trực thuộc 

Sở GDĐT các hình thức tổ chức tuyên truyền; xây dựng các trang, chuyên mục 

truyền thông về Chương trình, phổ biến kiến thức và phát triển các sản phẩm, tài liệu 

truyền thông, đa dạng hóa các phương thức truyền thông về công tác giáo dục an 

toàn giao thông; phòng, chống thiên tai, cháy nổ và tai nạn thương tích, đuối nước 

cho trẻ em, học sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng phù hợp với từng cấp 

học; 
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- Phối hợp với phòng Thanh tra Sở xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, 

thanh tra, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch, từ đó đề xuất giải pháp khắc phục hoặc 

biện pháp xử lý vi phạm (nếu có); 

- Tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Kế hoạch để 

báo cáo UBND tỉnh và Bộ GDĐT. 

b) Phòng Tổ chức - Hành chính: 

Phối hợp với phòng Nghiệp vụ Dạy học, các cơ quan thông tin tuyên truyền 

hướng dẫn phòng GDĐT các huyện, thành phố và các trường học trực thuộc Sở 

GDĐT các hình thức tổ chức tuyên truyền; xây dựng các trang, chuyên mục truyền 

thông về Chương trình, phổ biến kiến thức và phát triển các sản phẩm, tài liệu truyền 

thông, đa dạng hóa các phương thức truyền thông về công tác giáo dục an toàn giao 

thông; phòng, chống thiên tai, cháy nổ và tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em, 

học sinh 

c) Phòng Kế hoạch - Tài chính: 

Hướng dẫn các Phòng GDĐT các huyện, thành phố thực hiện các nhiệm vụ 

của Kế hoạch từ nguồn ngân sách Nhà nước theo quy định; cân đối nguồn kinh phí 

phân bổ cho các trường học, trung tâm trực thuộc Sở GDĐT để triển khai thực hiện 

Chương trình. Ngoài ra, căn cứ vào nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân 

trong và ngoài nước, nguồn thu hợp pháp để hướng dẫn, triển khai thực hiện 

Chương trình;  

d) Thanh tra Sở: 

Chủ trì phối hợp với các phòng chức năng thuộc Sở GDĐT xây dựng kế 

hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Chương trình.  

Sở GDĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, trường học nghiêm túc tổ chức 

thực hiện, báo cáo công tác xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình phòng, 

chống tai nạn thương tích giai đoạn 2021-2025 trong ngành GDĐT trên địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận về Sở GDĐT, trước ngày 10/6 hàng năm. Trong quá trình thực 

hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Sở GDĐT (qua bộ phận GDTrH, 

phòng Nghiệp vụ dạy học; điện thoại: 0259. 3821678) để được hướng dẫn./.  

(Đính kèm: - Quyết định số 4501/QĐ-BGDĐT ngày 29/11/2021 của Bộ GDĐT; 

       - Kế hoạch số 4197/KH-UBND ngày 15/8/2021 của UBND tỉnh). 

 
Nơi nhận:                 
- Vụ GDTC-Bộ GDĐT (báo cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo);   

- Giám đốc, các Phó GĐ Sở GDĐT; 

- Các Phòng GDĐT huyện, thành phố; 

- Các trường THPT, trung tâm trực thuộc Sở; 

- Trường THPT iSCHOOL, Liên cấp Hoa Sen; 

- Các phòng chức năng thuộc Sở GDĐT;                                

     (bộ phận GDMN, GDTH, GDTrH)   

- Đăng Website Sở GDĐT;                     

- Lưu: VT, NVDH. PTT 

                     KT. GIÁM ĐỐC 

  PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

                      

                       Lê Bá Phương 
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