
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN ĐOAN HÙNG 
 

Số:           /UBND-GD&ĐT 

V/v tăng cường công tác bảo đảm  

an toàn cho học sinh 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đoan Hùng, ngày      tháng 6 năm 2022 

 

   Kính gửi:    

- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học 

phổ thông, Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn huyện. 

 

Thực hiện Văn bản số 735/SGD&ĐT-GDTr ngày 07/6/2022 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo về việc tăng cường các hoạt động phối hợp quản lý, giáo dục và 

đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên trong dịp hè 2022. 

Trong thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra một số vụ tai nạn đuối 

nước thương tâm và tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến tính mạng của 

trẻ mầm non và học sinh, để kịp thời ngăn chặn các vụ việc tương tự xảy ra và 

bảo đảm an toàn cho sức khỏe, tính mạng của trẻ và học sinh, đặc biệt trong dịp 

nghỉ hè và Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện  

Đoan Hùng yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các trường mầm non, tiểu 

học, trung học cơ sở, trung học phổ thông (sau đây gọi chung là các trường học), 

Trung tâm GDNN-GDTX thực hiện ngay các nội dung sau: 

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm, hiệu quả Kế hoạch số 37/KH-

SGD&ĐT ngày 19/5/2021 của Sở GD&ĐT về thực hiện Chiến lược bảo đảm trật 

tự, an toàn giao thông đường bộ trong ngành Giáo dục giai đoạn 2021-2030 và 

tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch số 24/KH-SGD&ĐT ngày 28/3/2022 của Sở 

GD&ĐT về triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong 

trường học năm 2022; Văn bản số 1416/UBND-GD&ĐT ngày 12/10/2021 của 

UBND huyện về việc tăng cường công tác giáo dục  pháp luật về TTATGT trong 

các cơ sở giáo dục; Kế hoạch số 1702/KH-UBND ngày 24/11/2021 của UBND 

huyện về thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em huyện 

Đoan Hùng giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 25/2/2022 

của UBND huyện về việc thực hiện Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối 

nước trẻ em huyện Đoan Hùng giai đoạn 2022-2030; Văn bản số 490/UBND-

LĐTBXH ngày 25/4/2022 của UBND huyện về việc tăng cường công tác phòng, 

chống tai nạn, thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em; Văn bản số 

612/UBND-LĐTBXH ngày 24/5/2022 của UBND huyện về việc tăng cường công 

tác phòng, chống đuối nước trẻ em và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Phòng 

GD&ĐT về bảo đảm trật tự ATGT, phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước 

cho trẻ em, học sinh. 

2. Phối hợp với các cấp chính quyền, tổ chức đoàn thể ở địa phương tích 

cực tuyên truyền, hướng dẫn các gia đình tăng cường công tác quản lý, triển khai 
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thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận, bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa 

phương. 

3. Chủ động nắm bắt nhu cầu của học sinh, giao các bộ phận chức năng của 

nhà trường trực tiếp triển khai hoặc phối hợp với các tổ chức đoàn thể quản lý, 

thực hiện các hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống, hoạt động văn hóa 

thể thao, phát triển năng khiếu, tạo môi trường hỗ trợ học sinh có các hoạt động 

vui chơi lành mạnh, bổ ích, đồng thời có giải pháp bảo đảm an toàn cho học sinh 

khi tham gia các hoạt động. 

4. Tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa nhà trường, gia 

đình và xã hội trong việc giáo dục, quản lý học sinh trong thời gian nghỉ hè, tập 

trung vào một số nội dung sau: 

- Tuyên truyền, quán triệt, nhắc nhở học sinh thực hiện nghiêm túc các quy 

định của pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT, giáo dục ý thức, hành vi ứng xử văn 

hóa khi tham gia giao thông. Chủ động phối hợp với cơ quan công an, chính 

quyền địa phương có kế hoạch cụ thể nhằm bảo đảm trật tự ATGT tại các địa 

điểm tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp THPT.  

- Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể ở địa phương tổ chức các lớp giáo dục 

kỹ năng sống, học bơi, kỹ năng an toàn phòng chống đuối nước, kỹ năng cứu 

đuối, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, kỹ năng phòng, chống tai nạn thương 

tích, kỹ năng phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em... cho học sinh. 

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức cho 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. Thường xuyên nhắc nhở, khuyến cáo học sinh 

tránh những nơi có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước, không tắm, chơi, đùa gần 

ao, hồ, sông, suối, hố công trình… không bảo đảm an toàn. Khi trẻ em, học sinh 

đi bơi phải có người lớn đi cùng giám sát, bảo đảm an toàn. 

- Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại địa phương tổ chức Chiến dịch 

thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện hè, Chiến dịch tình nguyện Hoa 

phượng đỏ; tổ chức các hoạt động hè vui tươi, lành mạnh, thu hút đông đảo học 

sinh tham gia.   

- Quan tâm theo dõi, hướng dẫn học sinh sử dụng và khai thác mạng an 

toàn, lành mạnh; tuyên truyền về tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung 

không lành mạnh đối với học sinh. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các cấp 

chính quyền, cơ quan, đoàn thể, tổ chức ở địa phương phối hợp, hỗ trợ các trường 

học trên địa bàn để triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung trên; yêu cầu các 

trường học và Trung tâm GDNN-GDTX triển khai thực hiện nghiêm túc và thực 

hiện chế độ báo cáo khẩn ngay khi có các trường hợp đột xuất xảy ra về UBND 

huyện (qua cơ quan thường trực: Phòng Giáo dục và Đào tạo Đoan Hùng, địa 

chỉ email: pgddoanhung.nghvthcs@gmail.com; SĐT ông Lê Thanh Kiên: 
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0982.131.846 và bằng văn bản) và các cơ quan chức năng theo quy định để được 

hướng dẫn giải quyết kịp thời./. 

 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện (để c/đ);  

- Phòng GD&ĐT; 

- Trung tâm VH-TT-DL&TT; 

- Lưu: VT, PGD&ĐT. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Hùng 
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