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Số:  01/MNLN-CTTT 
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Kinh gửi: Các đồng chí cán bộ giáo viên. 

 

Thưc̣ hiêṇ Công văn số 06/PGDDT-CTTT ngày  13/01/2021  của  Phòng 

GD&DT Văn Giang về viêc̣ tăng cường các biêṇ pháp phòng , chống tai naṇ , 

thương tích va phòng, chống đuối nước, xâm haị, bạo lực trẻ em , học sinh giai  

đoaṇ 2021-2025; 

Trường Mầm non Liên Nghiã hướng dâñ cán bộ giáo viên  triển khai , 

thưc̣ hiêṇ môṭ số nôị dung sau: 

1. Thưc̣ hiêṇ nghiêm túc các văn bản chỉ đaọ của các cơ quan quản lý 

cấp trên về công tác phòng , chống tai naṇ thương tích và phòng , chống đuối 

nước, xâm haị trẻ em . Công văn số 229/PGDĐT-CTTT ngày 25/9/2020 hướng 

dâñ thưc̣ hiêṇ nhiêṃ vu ̣giáo duc̣ chính , công tác hoc̣ sinh sinh viên , giáo dục 

thể chất và y tế trường hoc̣ năm 2020-2021. 

2. Tăng cường tuyên truyền giáo duc̣ nâng cao nhâṇ thức cho trẻ em về 

viêc̣ tuân thủ các quy điṇh về phòng , tránh tai nạn thương tích , bạo lực , nắng 

nóng, đuối nước ; quán triệt cán bộ giáo viên nâng cao tinh thần trách nhiệm 

trong quản lý trẻ , đảm bảo an toàn trong môi trường trường hoc̣ – Trường hoc̣ 

an toàn; chú trọng tổ chức tuyên truyền , giáo dục pháp luật , kiến thức , hướng 

dâñ kỹ năng sống  và kỹ năng bảo vệ cho trẻ . Đồng thời cung cấp thông tin , 

triển khai phương pháp giáo duc̣ tích cưc̣ , tăng cường công tác tư vấn học 

đường, công tác xa ̃hôị trường hoc̣ , giáo dục lối sống văn hóa , rèn luyện đạo 

đức, kỹ năng phòng , chống tai naṇ thương tích , đuối nước, xâm haị trẻ em và 

người chăm sóc giáo duc̣ trẻ. 

Đối với trẻ cần thường xuyên nhắc nhở không chơi các trò chơi nguy 

hiểm chaỵ nhảy trong lớp , không vít tay hay leo trèo nghic̣h ngơṃ ở lan can 

hành lang, đẩy baṇ…tuyêṭ đối không laị gần những nơi nguy hiểm như ao , hồ, 



vũng hố và những vật sắc nhọn… nơi tiềm ẩn gây nguy cơ tai naṇ , đuối nước, 

không tư ̣ý đi chơi khi không có người lớn đi cùng . Tuyên truyền giáo duc̣ 

phòng, tránh tai nạn thương tích , đuối nước, xâm haị, bạo lực trẻ em trong giờ 

đón, trả trẻ và trong các hoạt động khác. 

3. Nhà trường phối hợp với các đoàn thể trong trường kiểm tra , giám sát 

các nhóm lớp về công tác phòng , chống tai naṇ thương tích , đuối nước , xâm 

hại, bạo lực trẻ em; đăc̣ biêṭ phát hiêṇ điểm nóng có nguy cơ cao xảy ra ta i naṇ 

thương tích, đuối nước để tổ chức cảnh báo kip̣ thời . Xử lý nghiêm các trường 

hơp̣ không thưc̣ hiêṇ nghiêm túc công tác phòng , chống tai naṇ thương tích , 

đuối nước, xâm haị, bạo lực trẻ em. 

Trường Mầm non Liên Nghiã yêu cầu các cán bô ̣giáo viên trong nhà 

trường nghiêm túc triển khai, thưc̣ hiêṇ./. 

 

Nơi nhâṇ: 
- Như kính gửi (t/h); 

- Lưu: VT. 
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