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#SoKyHieuVanBan
V/v tăng cường các biện pháp 

phòng, chống tai nạn, thương tích 
trẻ em, học sinh

#DiaDiemNgayBanHanh

             Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS, TH&THCS.

Căn cứ Công văn số 120/SGDĐT-CTCTHSSV ngày 18/1/2022 của Sở 
GDĐT tỉnh Quảng Nam về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn, 
thương tích trẻ em, học sinh; Phòng GDĐT huyện Đại Lộc đề nghị Hiệu trưởng 
các trường trực thuộc triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Xây dựng kế hoạch chi tiết, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với 
điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương triển khai hiệu quả công tác phòng, 
chống tai nạn thương tích đối với trẻ em, học sinh. Chú trọng triển khai nghiêm 
túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Ủy 
ban quốc gia về bảo đảm môi trường an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích 
trẻ em, học sinh.

2. Tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận 
thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường, cha 
mẹ học sinh về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, học sinh. Phổ biến các 
kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em, học sinh; vận 
động cha mẹ, người chăm sóc trẻ, gia đình quan tâm, trông giữ, giám sát, nhắc 
nhở trẻ em, học sinh về nguy cơ bị tai nạn, thương tích; đặc biệt trong những dịp 
lễ, những ngày nghỉ trẻ em, học sinh không đến trường.

3. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, chủ động, kịp thời có 
phương án ứng phó, đảm bảo an toàn cho trẻ em, học sinh.

4. Giữ mối liên hệ thường xuyên với gia đình học sinh, kịp thời báo cáo về 
Phòng GDĐT khi có sự việc xảy ra.

Phòng GDĐT huyện Đại Lộc đề nghị Hiệu trưởng các trường triển khai 
thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, NGLL.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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