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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền phòng, chống đuối nước và An toàn điện trong dịp nghỉ hè 

  

Căn cứ công văn số 2070/SGD ĐT-CTTT ngày 09/11/2017 của sở Giáo dục và Đào 

tạo Đăk Nông và công văn số 36/CV-ĐGN ngày 29/03/2018 của Điện Lực Gia Nghĩa về 

tuyên truyền đến học sinh vui chơi thả diều an toàn dưới đường dây điện. 

Thực hiện theo sự chỉ đạo của Ban giám hiệu trường PTDTNT THCS & THPT 

Huyện ĐăkRLấp. Tổ Quản lý nội trú trường PTDTNT THCS & THPT Huyện ĐăkRLấp 

xây dựng kế hoạch tuyên truyền  về phòng, chống đuối nước và An toàn điện trong dịp 

nghỉ hè cho toàn bộ học sinh như sau:  

I. MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA 

- Giáo dục nhận thức cho học sinh các kỹ năng nhận biết nguy cơ và kỹ năng 

phòng, tránh tai nạn đuối nước, các kỹ thuật bơi an toàn, khả năng sống sót trong môi 

trường nước. 

- Hiểu được những nguyên nhân gây ra tai nạn điện, sự nguy hiểm của dòng điện 

đối với cơ thể người. Biết được một số biện pháp an toàn điện trong đời sống.  

II. THỜI GIAN.  

Thứ 7 ngày 19/5/2018: Buổi sáng tuyên truyền về phòng chống đuối nước, buổi 

chiều tuyên truyền về an toàn điện. 

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN. 

1. Tuyên truyền về phòng chống đuối nước: Thầy Nguyễn Ngọc Phong – GV môn thể 

dục. Trợ lý cô Nguyễn Thị Tâm 

2. Tuyên truyền về an toàn điện: Cô Bùi Thị Yến – GV môn Công nghệ. Trợ lý thầy 

Phan Quang Tài. 

3. Tổ chức, điều khiển hoạc sinh : Cô Hoàng Hoa Thúy và toàn bộ GVCN các lớp    

4. Tài liệu tuyên truyền:  

- Tài liệu tập huấn dạy bơi và phòng, chống đuối nước do UB TDTT Việt Nam phát 

hành(tài liệu Gv môn Thể dục đã được cử đi tập huấn) 

- Sách Công nghệ lớp 8 và tài liệu theo CV 1789/ĐnoPC-AT ngày 02/04/2018 của 

Điện Lực Đăk Nông. 

5. Địa điểm: Nhà Đa chức năng của trường 

6. Kinh phí thực hiện: Tổng phụ trách đội lập tờ trình lên ban giám hiệu và ban tài vụ nhà 

trường phê duyệt để thực hiện chương trình. 

 Trên đây là Kế hoạch của Tổ Quản lý Nội trú đã được BGh nhà trường duyệt. Đề 

nghị các Thầy, cô giáo có liên quan tổ chức thực hiện. 
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