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V/v tổ chức các hoạt động hè cho
thanh thiếu nhi, học sinh trên địa bàn
tỉnh Khánh Hoà năm 2019

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các đơn vị trực thuộc;
Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 08/5/2019 của Chủ tịch UBND
tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hè cho thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên tỉnh
Khánh Hoà năm 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các phòng
GDĐT, các đơn vị trực thuộc thực hiện một số nội dung sau:
1. Tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của
các cấp: Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng
cường chỉ đạo phòng, tránh tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em, học sinh;
Chỉ thị số 1572/CT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào
tạo về tăng cường các giải pháp phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho
trẻ em, học sinh; Quyết định số 1415/QĐ- UBND ngày 25/5/2016 của Uỷ ban nhân
dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên
địa bàn tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch 1991/KH-SGDĐT ngày
25/11/2016 về triển khai thực hiện phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai
đoạn 2016-2020 của ngành Giáo dục và các văn bản do Sở GDĐT ban hành đến
cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh.
2. Các đơn vị, trường học phối hợp chặt chẽ với gia đình trong việc quản lý,
giáo dục học sinh về ý thức phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước vào các
hoạt động của trường, lớp, Đoàn, Hội, Đội; khuyến cáo học sinh không tắm, bơi
những nơi có nguồn nước không đảm bảo vệ sinh; sông, suối, thác, ghềnh hiểm trở
và những nơi nguy hiểm khác; hướng dẫn, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng,
chống đuối nước trẻ em; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ em, học sinh khi tham
gia các hoạt động thực tế, dã ngoại, tránh những nơi có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối
nước; có kế hoạch tổ chức, chỉ dẫn học sinh ôn tập văn hoá trong dịp hè, chuẩn bị
kiến thức bước vào năm học mới.
3. Phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát, phát hiện kịp thời
các khu vực thường xảy ra tai nạn đuối nước để có biện pháp chủ động phòng
ngừa, bảo đảm an toàn cho trẻ em, học sinh trong dịp hè và mùa mưa bão sắp đến;

phối hợp với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Nhà thiếu nhi các huyện, thị
xã, thành phố tổ chức hoạt động hè vui tươi, lành mạnh và an toàn cho học sinh.
4. Tăng cường công tác xã hội hoá, huy động các nguồn lực xã hội để tổ
chức dạy bơi, nâng cao kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho
trẻ em, học sinh; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh được
học bơi, đồng thời vận động cha mẹ học sinh cho con em tham dự các lớp học bơi
trong dịp hè.
5. Tham mưu, đề xuất với chính quyền địa phương lắp đặt hệ thống các biển
cảnh báo, rao chăn tại các hồ nước, ao hồ, sông ngòi, các khu vực nước sâu, nguy
hiểm và vắng người qua lại trên địa bàn.

Sở GDĐT đề nghị trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; thủ
trưởng các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc những nội
dung trên và báo cáo kịp thời những trường hợp bị tai nạn thương tích, đuối
nước (nếu có) về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua phòng Chính trị, tư tưởng), điện
thoại: 3811297, 829291 hoặc email: ndson@khanhhoa.edu.vn./.
Nơi nhận:
- Như trên (VBĐT- để thực hiện);
- UBND tỉnh (VBĐT);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ (VBĐT);
- Bộ GDĐT (VBĐT);
- Đoàn TNCSHCM tỉnh (VBĐT-để phối hợp);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố (VBĐT-để
phối hợp);
- Giám đốc Sở GDĐT;
- Website Sở;
- Lưu: VT, CTTT.
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