
UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SGDĐT-NVDH 

V/v tăng cường các giải pháp phòng, 

chống tai nạn đuối nước cho trẻ em, học 

sinh, sinh viên trong dịp hè năm 2021. 

      Ninh Thuận, ngày       tháng 5 năm 2021 

                           Kính gửi:  

                                        - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố; 

                                        - Hiệu trưởng, Giám đốc các cơ sở trực thuộc. 
        

  Thực hiện công văn số 1650/UBND-VXNV ngày 06/4/2021 của Ủy ban 

nhân nhân tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp, phòng chống đuối 

nước trẻ em trong dịp hè năm 2021. 

Trong thời gian qua, công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, 

đặc biệt là phòng, chống đuối nước được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh quan 

tâm Chỉ đạo và ban hành nhiều văn bản triển khai, chỉ đạo thực hiện trong đó có 

Chỉ thị 69/CT-TU ngày 16/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng 

cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong công tác phòng, chống xâm hại và 

đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh. 

Tuy nhiên hiện nay tình trạng đuối nước trẻ em vẫn còn xảy ra ở một số 

địa phương trong tỉnh. Thời gian gần đây, vào ngày 30/3/2021 đã xảy ra  01 vụ 

đuối nước tại thôn Hoài Trung, xã Phước Thái, huyện Ninh Phước làm thương 

vong 03 trẻ em (trong đó: 01 em đã phục hồi sau khi được sơ cấp cứu tại chỗ; 01 

em được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận đã qua cơn nguy kịch; 

01 em đã tử vong). Một trong các nguyên nhân dẫn đến tai nạn đuối nước là do 

thiếu quan tâm, giám sát của gia đình, nhà trường, cộng đồng và xã hội; các em 

chưa thực sự ý thức về sự nguy hiểm của việc tắm biển, tắm sông, suối, ao hồ, 

kênh mương khi không có người lớn cùng tham gia, giám sát; hệ thống biển báo, 

cảnh báo nguy hiểm ở một số khu vực có nguy cơ cao xảy ra đuối nước chưa 

được các địa phương quan tâm. 

Để tăng cường các giải pháp phòng tránh, giảm thiểu tai nạn đuối nước, 

đảm bảo an toàn tính mạng và các biện pháp phòng, chống COVID-19 cho trẻ 

em và học sinh, sinh viên, đặc biệt là thời gian nghỉ hè năm 2021, Sở Giáo dục 

và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau: 

1. Tổ chức quán triệt nghiêm túc, cụ thể các văn bản chỉ đạo và thực hiện 

có hiệu quả Chỉ thị 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 trẻ em, học sinh; Chỉ thị 69/CT-TU ngày 16/4/2020 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong công tác 

phòng, chống xâm hại và đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 

1461/QĐ-UBND ngày 10/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch 

liên tịch phòng, chống đuối nước trẻ em tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2018-2020. 
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2. Tăng cường trách nhiệm của cơ quan quản lý các cấp, nhà trường và cơ 

sơ giáo dục trong việc giáo dục học sinh, đảm bảo an toàn cho các em ở nhà 

trường, gia đình và khi tham gia các hoạt động tại cộng đồng.  

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

nhận thức cho trẻ em và HSSV về việc tuân thủ các quy định về phòng, chống 

tai nạn đuối nước; nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, giáo viên trong tổ 

chức hướng dẫn kỹ năng phòng, chống tai nạn đuối nước đối với trẻ em và 

HSSV. 

4. Triển khai lồng ghép trong các hoạt động giáo dục, thường xuyên tổ 

chức hướng dẫn kỹ năng bảo đảm an toàn khi tham gia các hoạt động thực tế, dã 

ngoại, khuyến cáo các em trên đường từ nhà đến trường, từ trường về nhà và 

thời gian nghỉ hè tuyệt đối không được chơi, đùa nghịch gần ao, hồ, sông, suối, 

kênh, rạch, hố công trình nơi tiềm ẩn nguy cơ đuối nước, không tự ý hoặc rủ 

nhau tắm, đi bơi khi không có người lớn đi cùng nhất là các khu vực có biển báo 

nguy hiểm. 

5. Các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố chỉ đạo các trường 

tiểu học, trung học cơ sở được trang bị bể bơi di động báo cáo việc triển khai lắp 

đặt Hồ bơi (thuận lợi, khó khăn) và kế hoạch tổ chức dạy bơi, phòng chống đuối 

nước cho trẻ em, học sinh (việc dạy bơi tại các địa điểm này bao gồm tất cả các 

trường trong khu vực) trong dịp hè năm 2021 (Đính kèm mẫu báo cáo và danh 

sách các trường TH, THCS được trang bị Hồ bơi). 

6. Trước tình hình dịch COVID-19 trong nước diễn biến hết sức phức tạp, 

các đơn vị, trường học thường xuyên cập nhật tình hình và tổ chức thực hiện 

nghiêm túc các văn bản Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào 

tạo, Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh, ngành Giáo dục và Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 các cấp về công tác phòng, chống dịch COVID-19 

trong việc tổ chức dạy bơi, phòng chống đuối nước cho trẻ em, học sinh. 

7. Phối hợp với các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể tại địa phương 

hướng dẫn trẻ em, HSSV tham gia các hoạt động vui chơi lành mạnh; tham gia 

các lớp học bơi, học kỹ năng an toàn phòng chống tai nạn đuối nước trong thời 

gian nghỉ học, nghỉ hè. Chủ động và kịp thời có phương án ứng phó trước hiện 

tượng thời tiết bất thường, như: thiên tai, bão, lũ, lụt…, nhằm bảo đảm an toàn 

phòng, chống đuối nước cho trẻ em và HSSV; đồng thời phát hiện các điểm 

nóng có nguy cơ cao xảy ra tai nạn đuối nước và tổ chức cảnh báo kịp thời. Xử 

lý, khắc phục, giải quyết khi có sự việc xảy ra và báo cáo về Sở GDĐT (điện 

thoại: Phòng TC-HC: 0259. 3824600 hoặc phòng NVDH: 0259. 3821678). 

8. Trưởng phòng GDĐT huyện, thành phố, Hiệu trưởng, Giám đốc các cơ 

sở trực thuộc thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện 

phòng chống tai nạn đuối nước tại các đơn vị thuộc phạm vi quản lý và có biện 

pháp xử lý đối với các đơn vị không thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân 

tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
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Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tổ chức quán triệt 

nội dung văn bản này đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, trẻ em, HSSV 

trong nhà trường, cơ sở giáo dục nghiêm túc thực hiện. Báo cáo kết quả triển 

khai về Sở GDĐT (qua bộ phận GDTrH phòng NVDH) trước ngày 31/5/2021 để 

có cơ sở (nội dung, số liệu) báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Giáo dục và 

Đào tạo (báo cáo các đơn vị gửi qua địa chỉ Email: tanthigdtrh@gmail.com)./. 

Nơi nhận:                   
- Như trên;  
- Vụ GDTC, Bộ GDĐT;                          
- Tỉnh ủy; 
- UBND tỉnh;    
- Sở VH, TT&DL; 
- Sở Y tế; 
- Sở LĐ-TB&XH; 
- Sở GTVT;  
- Tỉnh đoàn; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Giám đốc và các Phó GĐ Sở;  
- Các bộ phận MN, TH, GDTrH thuộc 
phòng NVDH theo dõi và báo cáo; 

- Đăng Website Sở GDĐT;                              
- Lưu: VT, TCHC, NVDH. PTT 

    (Để thực hiện)    







(Báo cáo) 







(Để phối hợp) 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Bá Phương 
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Mẫu báo cáo  

(Đính kèm công văn số:           /SGDĐT-NVDH, ngày       /5/2021 của Sở GDĐT) 

 
 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Đơn vị: ....................................................... 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: .......... /............ ............................, ngày............ tháng ............ năm 20............ 

 

BÁO CÁO                                       
KẾT QUẢ THỰC HIỆN VIỆC TRIỂN KHAI HỒ BƠI DI ĐỘNG 

   

 

1. Việc tổ chức triển khai Hồ bơi 

- Tình hình tổ chức thực hiện; 

- Kết quả thực hiện. 

     2. Việc thực hiện chương trình nội dung dạy Bơi 

- Số lượng (học sinh tham gia học bơi theo thời khóa biểu chính khóa và ngoại 

khóa); 

- Chất lượng. 

     3. Số lượng, danh sách giáo viên có giấy chứng chỉ (Chứng chỉ được Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch hoặc do Tổng cục Thể dục Thể thao phối hợp với Bộ GDĐT cấp 

về hoàn thành lớp tập huấn nghiệp vụ cho hướng dẫn viên cơ sở về chương trình bơi 

an toàn, phòng, chống tai nạn đuối nước các năm) 

        - Số lượng; 

        - Danh sách giáo viên: 

TT Học và tên Giáo viên Giảng dạy môn Năm cấp chứng chỉ Đơn vị cấp 

1     

...     

    4. Thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện 

          - Thuận lợi;  

          - Khó khăn.  

      5. Kiến nghị, đề xuất. 

Nơi nhận:                                                                                   Hiệu trưởng 

 ....................                                                                                                      (Ký, họ và tên, đóng dấu) 
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CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS, THPT ĐƯỢC TRANG BỊ HỒ BƠI  

(Đính kèm công văn số:            /SGDĐT-NVDH, ngày      /5/2021 của Sở GDĐT) 

TT 
Các trường TH, THCS, THPT 

 được trang bị Hồ bơi 
Địa điểm (huyện, TP) 

Số 

lượng 

Năm 

trang bị 

Loại Hồ bơi  

được trang bị 

1 PT DTBT TH Phước Đại A Huyện Bác Ái 01 2018 Di động 

2 TH Phước Thành A Huyện Bác Ái 01 2018 Di động 

3 TH Quảng Sơn B Huyện Ninh Sơn 01 2018 Di động 

4 TH Mỹ Hải TP. PR-TC 01 2018 Di động 

5 TH Phước Thiện Huyện Ninh Phước 01 2018 Di động 

6 TH Dư Khánh Huyện Ninh Hải 01 2018 Di động 

7 TH Phước Nhơn Huyện Ninh Hải 01 2019 Di động 

8 TH Lợi Hải Huyện Thuận Bắc 01 2018 Di động 

9 TH Công Hải Huyện Thuận Bắc 01 2018 Di động 

10 TH Nhị Hà Huyện Thuận Nam 01 2018 Di động 

11 THCS Nguyễn Văn Trỗi TP. PR-TC 01 2018 Di động 

12 THCS Nguyễn Thái Bình Huyện Ninh Hải 01 2018 Di động 

13 THCS Trần Thi Huyện Ninh Phước 01 2018 Di động 

14 THCS Bùi Thị Xuân Huyện Thuận Bắc 01 2018 Di động 

15 TH, THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Huyện Thuận Nam 01 2018 Di động 

16 THCS Võ Văn Kiệt Huyện Thuận Nam 01 2018 Di động 

17 THCS Ngô Quyền Huyện Ninh Hải 01 2019 Di động 

18 THCS Đoàn Thị Điểm Huyện Ninh Hải 01 2019 Di động 

19 THCS Quang Trung Huyện Ninh Sơn 01 2020 Di động 

20 THCS Trần Quốc Toản Huyện Ninh Sơn 01 2020 Di động 

21 THCS Quang Trung Huyện Ninh Hải 01 2020 Di động 

22 

TH, THCS Ngô Quyền 

(chuyển từ trường THCS Nguyễn 

Trường Tộ, huyện Ninh Sơn) 

Huyện Bác Ái 01 2020 Di động 

23 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

(Quỹ cộng đồng phòng tránh 

thiên tai hỗ trợ) 

P. Mỹ Hải, TP. PR-TC 01 2021 Cố định 
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