
1 
 

 
  

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
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LIÊN CHIỂU 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

 

Đà Nẵng, ngày     tháng 3 năm 2022 

 

 

KẾ HOẠCH  

triển khai công tác phòng tránh tai nạn thƣơng tích, đuối nƣớc 

 đối với trẻ em, học sinh năm 2022 

 

 Căn cứ Công văn số 567/SGDĐT-GDCTHSSV ngày 11 tháng 3 năm 2022 của Sở 

GD&ĐT thành phố  Đà Nẵng về việc triển khai công tác phòng tránh tai nạn thương tích, 

đuối nước đối với trẻ em, học sinh năm 2022; 

Trường trung học phổ thông (THPT) Liên Chiểu lập kế hoạch triển khai công 

tác phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em, học sinh năm 2022, cụ 

thể: 

I. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN 

1. Thuận lợi 

 - BGH nhà trường luôn quan tâm tới công tác y tế học đường. Nhà trường nhận 

được sự phối hợp, giúp đỡ của Trung tâm y tế quận Liên Chiểu, trung tâm y tế phường 

Hòa Hiệp Nam trong thăm khám sức khỏe học sinh. 

 - Trường được xây dựng trong khu dân cư yên tĩnh, có hệ thống tường rào cổng 

ngõ đảm bảo an toàn. Được đầu tư tốt về hệ thống cơ sở vật chất. 

 - Đa số học sinh nhà trường ngoan thuận lợi trong công tác quản lý, quan tâm 

chăm sóc sức khỏe, rèn luyện cho các em. 

2. Khó khăn 

 - Kinh phí còn hạn hẹp, đội ngũ còn mỏng. 

 - Nhà trường mới thành lập đang trong quá trình được UBND thành phố đầu tư 

xây dựng nên các hạng mục thi công thường xuyên. 

 - Trường đóng chân trên địa bàn có lượng người tạm trú đông, tình hình an ninh 

trật tự tương đối phức tạp. 

II. MỤC TIÊU 

 1. Xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích trong trường. 

 2. Đảm bảo 100% học sinh được theo dõi, chăm sóc quản lý trong suốt quá trình 

học tập, vui chơi an toàn. Hạn chế các biến chứng, thương tích sau khi xảy ra tai nạn. 

 3. 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) nắm rõ các nguy cơ có thể 

xảy ra tai nạn, biết cách đề phòng. Giúp học sinh phát triển cả về thể chất và tinh thần. 

 4. 100% học sinh được giáo dục kỹ năng hoạt động vui chơi phòng ngừa các 

nguy cơ. 

III. GIẢI PHÁP 

 1. Nâng cao trách nhiệm của CBGVNV nhà trường. 

 2. Đảm bảo vệ sinh, phòng chống ngộ độc, dịch bệnh trong nhà trường; ra quân 

dọn vệ sinh thường xuyên. 
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 3. Giáo viên chủ nhiệm (GVCN), Đoàn trường thường xuyên tổ chức hướng dẫn 

cho học sinh một số kỹ năng tự bảo vệ sức khỏe, phòng tránh tai nạn thương tích: Vệ 

sinh cá nhân sạch sẽ; không leo chèo, xô đẩy, trượt tay vịn khi đi cầu thang, không 

dùng dụng cụ lao động đùa dỡn trong quá trình tham gia lao động, không lấy nước tạt 

nhau trên hành lang phòng học… 

 4. Dự đoán các nguy cơ có thể xảy ra, xây dựng phương án tránh nguy cơ. 

 5. Huy động sự tham gia của các thành viên trong nhà trường, sự phối hợp của 

phụ huynh. Phát hiện và báo cáo kịp thời các nguy cơ gây tai nạn, thương tích, để có 

các biện pháp phòng chống tai nạn, thương tích tại trường. 

 6. Nhân viên phụ trách y tế tham gia đầy đủ các khóa tập huấn kỹ năng phòng 

tránh tai nạn thương tích. 

7. Thường xuyên liên hệ, phối hợp với Trung tâm y tế quận Liên Chiểu, phường 

Hòa Hiệp Nam trong công tác chăm sóc sức khỏe. 

 8. Chỉ đạo sát sao công tác trực cơ quan; thành lập tổ trực kỷ luật, đội cờ đỏ hỗ 

trợ theo dõi nề nếp, kỷ luật học sinh trong trường. 

 9. Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa lành mạnh thu hút học sinh tham gia: Tủ 

sách mở; tập thể dục, nhảy dân vũ giữa giờ; phát thanh thanh niên; chăm sóc không 

gian xanh, vườn hoa thanh niên… 

IV. KẾ HOẠCH CỤ THỂ 

Tháng Nội dung công việc Biện pháp Ngƣời phụ trách 

01 

- Theo dõi học sinh bị ốm 

nằm phòng y tế. 

 

 

- Tuyên truyền về: vệ sinh 

ATTP, sử dụng pháo nổ. 

 

- Chú ý trong sinh hoạt: 

Không thức quá khuya, 

chấp hành tốt những quy 

định về ATGT… 

- Lựa chọn sử dụng những 

thực phẩm có nguồn gốc, 

thời hạn sử dụng. Không 

tang trữ, sử dụng pháo nổ 

dịp Tết cổ truyền. 

- Đoàn trường, GVCN. 

 

- PHT1, nhóm giáo viên 

Sinh học, GVCN. 

02 

- Vệ sinh xung quanh 

trường phòng, chống các 

bệnh giao mùa. Tuyên 

truyền một số bệnh: Cúm, 

Rubela. 

- Tuyên truyền về sử dụng 

pháo nổ. 

- Theo dõi học sinh bị ốm 

nằm phòng y tế. 

- Ra quân lao động dọn vệ 

sinh. 

 

 

- Không sử dụng pháo, đốt 

pháo. 

- PHT, GV môn Sinh học, 

GVCN. 

3 

- Giáo dục kỹ năng phòng 

tránh tai nạn đuối nước. 

- Tuyên truyền về vệ sinh 

an toàn thực phẩm, bệnh lý 

mùa hè: Tả 

- Hướng dẫn học sinh kỹ 

năng bơi, cứu người bị 

đuối nước. 

 

- Học sinh ăn chín uống 

sôi. Kiểm tra chế biến 

thực phẩm tại căng tin 

trường. 

- Nhóm giáo viên Thể dục. 

 

 

 

- Đoàn trường, GVCN 
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4 
- Giáo dục kỹ năng phòng 

tránh tai nạn đuối nước. 

 - Đoàn trường, GVCN 

5 
- Báo cáo tổng kết công tác 

cuối năm học. 

- Rà soát lại những công 

việc đã làm được, hạn chế 

- Cô Ngọc 

- PHT1 

6 - Bàn giao học sinh về địa 

phương sinh hoạt hè. 

- Rà soát, sửa chữa cơ sở 

vật chất hư hỏng có nguy 

cơ gây thương tích cho 

CBGVNV, học sinh. 

- Phối hợp với Quận 

đoàn, Đoàn địa phương. 

- PHT1, Đoàn TN, GVCN 

 

- PHT1, Tổ Văn phòng. 

7 

8 

- Lên kế hoạch mua vật tư y 

tế. 

 

 

- Giới thiệu về nhà trường 

trong đó nhấn mạnh về hệ 

thống CSVC, hướng dẫn 

học sinh sử dụng đúng cách, 

an toàn. 

- Thành lập tổ trực kỷ luật 

học sinh. 

- Lập dự trù các loại 

thuốc, vật tư y tế thiết yếu. 

- Lập sổ theo dõi sức khỏe 

học sinh 

- Lồng ghép trong nội 

dung tuần sinh hoạt công 

dân đầu năm. 

Cô Ngọc 

 

 

 

- PHT, GVCN. 

 

 

 

 

- BGH. 

 

9 

- Lao động dọn vệ sinh 

khuôn viên trường. 

- Ra quân ngày Chủ nhật 

xanh- sạch- đẹp. 

- Xây dựng kế hoạch, liên 

hệ trung tâm y tế Quận Liên 

Chiểu tổ chức khám sức 

khỏe đầu năm cho học sinh 

 

- Tập huấn công tác PCCC 

cho CBGVNV, học sinh. 

- Tuyên truyền, ký cam kết 

ATGT. 

- Khảo sát nội dung lao 

động; xây dựng kế hoạch 

tổ chức lao động 

 

- Thu thập thông tin, xác 

định các nguy cơ xảy ra 

tai nạn ở tất cả các vị trí 

trong trường, xây dựng 

phương án phòng tránh, 

tuyên truyền. 

- PHT, Đoàn trường 

 

- PHT, GVCN 

 

- PHT, Đoàn trường, cô 

Ngọc, bảo vệ, GVCN. 

 

 

 

- PHT1, Đội PCCC trường. 

 

- PHT1, GVCN. 

10 

- Ra quân dọn vệ sinh 

khuôn viên trường phòng, 

chống các bệnh mùa mưa. 

Tuyên truyền một số bệnh 

mùa mưa: Sốt Xuất huyết, 

đau mắt đỏ. 

- Theo dõi học sinh bị ốm 

nằm phòng y tế. 

 

 

 

- Tư vấn một số bệnh học 

đường thường gặp: Mắt, cột 

- Tổng dọn vệ sinh, khơi 

thông cống rãnh; dọn, cắt 

cỏ 

 

 

- GVCN liên hệ phụ 

huynh để phối hợp và nắm 

bắt tình trạng sức khỏe 

học sinh 

 

 

- Đoàn trường, cô Ngọc 

phối hợp với GVCN giáo 

- PHT, cô Ngọc, Anh Vỹ, 

GVCN lớp. 

 

 

 

- GVCN, cô Ngọc 

 

 

 

 

 

- PHT, Đoàn trường, cô 

Ngọc phối hợp với GVCN 
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sống… 

- Truyền thông phòng tránh 

ma túy, tệ nạn xã hội. 

dục cho học sinh biết tự 

bảo vệ bản thân, một số kỹ 

năng cơ bản tự phòng 

tránh. 

11 

- Theo dõi học sinh bị ốm 

nằm phòng y tế 

- Kiểm tra định kỳ, sữa 

chữa, trùng tu các yếu tố có 

nguy cơ gây ra tai nạn 

 

- Kiểm tra các dụng cụ 

thể dục, hệ thống cửa 

kính, ổ điện, bàn 

ghế…đánh giá tình trạng, 

báo cáo BGH nếu có hư 

hỏng, đề xuất sửa chửa. 

- Lồng ghép vào các đợt 

kiểm tra vệ sinh, nhắc 

nhở, lập biên bản, góp ý 

các nguy cơ gây tai nạn 

- Cô Ngọc 

 

- PHT, bảo vệ, GVCN. 

12 
- Báo cáo tổng kết. - Rà soát lại những công 

việc đã làm được, hạn chế 

- PHT1, Cô Ngọc 

V. DỰ BÁO MỘT SỐ TAI NẠN THƢƠNG TÍCH CÓ THỂ XẢY RA 

STT Dự báo tình hƣớng xảy ra Biện pháp xử trí 

 

 

1 

Ngã, té do: 

- Sàn nhà trơn 

- Chạy nhảy, đuổi nhau 

- Trượt tay vịn cầu thang 

- Mặt sân trường gồ ghề 

- Đùa nghịch trong khu vực 

công trình đang thi công. 

 

- Thiếu nghiêm túc, thực hiện 

sai kỹ thuật, đùa nghịch trong 

quá trình học tập các bộ môn 

thể dục, quốc phòng. 

- Cầu thang, ban công, cửa sổ cần đảm bảo an toàn 

- Không cho học sinh leo trèo cửa sổ 

- Cấm dùng nước tạt, đuổi nhau trên các hành lang, 

phòng học. 

- Luôn luôn giữ sàn nhà, hành lang khô ráo. 

- Cấm không cho học sinh đến gần công trường 

đang thi công. 

 

- Giáo viên dạy Thể dục, Quốc phòng quản lý học 

sinh chặt chẽ; hướng dẫn cụ thể yêu cầu bài học, tổ 

chức học tập khoa học. 

 

 

 

2 

- Bị các vật sắc nhọn đâm vào 

phần mềm, gây thương tích, 

chảy máu 

- GVCN triển khai kỹ nội quy học sinh của nhà 

trường. Cấm học sinh không được mang các vật 

sắc, nhọn tới phòng học. 

- Giáo viên phụ trách thiết bị, giáo viên bộ môn 

Sinh, Lý, Hóa quản lý học sinh chặt chẽ trong các 

giờ thực hành. 

- Cán bộ y tế phải biết rõ cách sơ cứu khi học sinh 

bị thương tích. 

- Bảo vệ, GV dạy thể dục tổng kiểm tra khuôn viên 

trường, đặc biệt các khu vực như: Sân chơi, bãi tập. 

 

 

3 

- Bỏng 

- Điện giật 

 

- Giáo viên phụ trách thiết bị, giáo viên bộ môn 

Sinh, Hóa quản lý các hóa chất, bảo quản cẩn thận. 

- Các dụng cụ, thiết bị điện phải đảm bảo an toàn, 

không hở mạch điện, lắp đặt thiết bị chống giật tại 

các phòng học bộ môn. 

- Đoàn trường, GVCN, GVBM thường xuyên tuyên 

truyền đến học sinh không đùa, nghịch, tự kết nối 
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các thiết bị điện trong phòng. 

- GVCN phân công cụ thể từng thành viên trong lớp 

bảo vệ thiết bị điện. 

 

4 

Đuối nước 

Ao hồ, bể nước, 

- Đoàn trường, giáo viên chủ nhiệm cần giáo dục 

học sinh không tự rủ nhau đi tắm ở ao, hồ, biển 

những nơi vắng vẻ, nước sâu nguy hiểm khi không 

có người lớn đi cùng. 

- Khuyến khích phụ huynh tập bơi cho trẻ. 

5 
Ngộ độc thực phẩm 

Hóa chất 

- Các chai đựng hóa chất trong phòng thực hành 

phải để kín, cẩn thận. Giáo viên phụ trách y tế, giáo 

viên thực hành bật máy hút mùi. 

- Thức ăn, nước uống phải đảm bảo vệ sinh, nhân 

viên y tế kiểm tra công tác mua và chế biến thực 

phẩm tươi của căn tin hành ngày. 

- Không sử dung thực phẩm không đảm bảo yêu 

cầu. 

 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban giám hiệu: 

- Xây dựng kế hoạch triển khai đến CBGVNV, học sinh toàn trường.  

- Phân công thầy giáo Nguyễn Văn Toản, Phó hiệu trưởng 1 theo dõi, tổng hợp 

và báo cáo Sở GDĐT kết quả thực hiện của đơn vị. 

2. Trƣởng các đoàn thể, Tổ trƣởng, GVCN  

- Triển khai đến đoàn viên, tổ viên, học sinh thực hiện nghiêm túc kế hoạch của 

nhà trường. Bổ sung vào báo cáo Hiệu trưởng kết quả triển khai hàng tháng để thông 

báo đến Hội đồng sư phạm. 

 

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác phòng tránh tai nạn thương tích, đuối 

nước đối với trẻ em, học sinh năm 2022 của trường THPT Liên Chiểu. Đề nghị các bộ 

phận, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận:      
- Sở GDĐT (báo cáo); 

- BGH (theo dõi);                                                               
- Trưởng các đoàn thể, Tổ trưởng; 

- GVCN (p/h); 

- Website;                                                                                                

- Lưu: VT.                                                                                                  

 

HIỆU TRƢỞNG 

 

 

 

 

 

Phạm Minh 
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