UBND HUYỆN BA VÌ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 595/PGDĐT
V/v tăng cường công tác phối hợp
đảm bảo ATGT, phòng chống đuối
nước, phòng chống tai nạn thương tích
cho học sinh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ba Vì, ngày 14 tháng 5 năm 2022

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, PTCS,
PTDT Nội Trú.
Qua nắm bắt tình hình thực tế, trong thời gian gần đây đã có một số vụ
việc về tai nạn giao thông, đuối nước đáng tiếc xảy ra đối với học sinh tại một số
trường trên địa bàn huyện Ba Vì, để đảm bảo an toàn cho các em học sinh,
phòng Giáo dục và Đào tạo Ba Vì đề nghị các trường trên địa bàn huyện thực
hiện tốt một số công việc sau:
1. Tuyên truyền và quán triệt đến CBGV, học sinh, phụ huynh học sinh
không để các em tự phát tổ chức các hoạt động gặp mặt, chia tay, giao lưu ngoại
khóa nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông, đuối nước, tai nạn thương tích đối
với các em học sinh.
2. Tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng
rà soát sông suối, ao, hồ, các đoạn đường giao thông nguy hiểm hay xảy ra tai
nạn giao thông…để có các biển cảnh báo giúp trẻ em, học sinh dễ nhận biết và
phòng tránh.
3. Phối hợp với các xã, thị trấn trên địa bàn tăng cường các tin bài trên
Đài truyền thanh của địa phương nhắc nhở phụ huynh học sinh có các biện pháp
quản lý tốt con em mình trong thời gian các em sinh hoạt tại gia đình.
4. Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục nhận thức, ý thức cho trẻ em, học
sinh để các em biết, tuân thủ và tự phòng trách các nguy cơ tai nạn có thể xảy ra
trong quá trình học tập tại trường và sinh hoạt tại gia đình.
Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị trường học triển khai và
thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Như đề gửi (để t/h);
- TP/PTP PGDĐT;
- Các Tổ Giáo vụ PGDĐT;
- Lưu VT.
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