
 

UBND THỊ XÃ BA ĐỒN 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /KH-PGDĐT 

V/v triển khai tài liệu hướng dẫn giáo dục 

phòng tránh đuối nước học sinh 

      Ba Đồn, ngày        tháng 12  năm 2021 

 

Kính gửi: Các trường TH; THCS; TH&THCS trực thuộc. 

    

Thực hiện Công văn số 4461/SGDĐT-GDTrHTX ngày 31/12/2021 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai hướng dẫn giáo dục phòng tránh đuối nước 

học sinh (gọi tắt là Tài liệu), Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cụm chuyên 

môn và các trường triển khai thực hiện các nhiệm sau: 

1. Chuyển Tài liệu đến cán bộ quản lý và giáo viên giáo dục thể chất, tổng 

phụ trách Đội (Tài liệu gửi kèm). Đăng tải Tài liệu lên website của nhà trường, 

nhằm giúp cho học sinh có nguồn tài liệu tham khảo. 

2. Tổ chức tập huấn sử dụng Tài liệu  

Các cụm chuyên môn: Cử tổ giáo viên cốt cán nghiên cứu Tài liệu, xây dựng 

kế hoạch, tổ chức tập huấn các chuyên đề cho giáo viên giáo dục thể chất, tổng phụ 

trách Đội trong cụm chuyên môn. Các cụm chuyên môn gửi kế hoạch và thời gian tập 

huấn vào email: mnloi_bd@quangbinh.edu.vn trước ngày 21/01/2022. 

 3. Thực hiện lồng ghép nội dung phòng tránh đuối nước học sinh vào phần 

thể thao tự chọn trong môn giáo dục thể chất hoặc chương trình dạy bơi cho học 

sinh, các hoạt động đoàn đội. 

Nhận được Công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghi ̣ các  cụm 

chuyên môn và các trường thực hiện nghiên túc các nội dung nêu trên./. 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo PGDĐT; (báo cáo) 

- Lưu: Tổ TH, THCS, VT. 

   KT. TRƯỞNG PHÒNG 

    PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Hoàng Đình Thi 
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