
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:            /SGDĐT-GDTH 

V/v tập huấn công tác phòng, 

chống tai nạn thương tích,  

 xây dựng trường học an toàn  

cấp tiểu học, năm 2022 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày       tháng 12 năm 2022  

Kính gửi:      

                 -  Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã; 

                 -  Các trường trực thuộc Sở. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 741/KH-SGDĐT ngày 24/3/2022 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo về việc triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích, 

đuối nước đối với trẻ em, học sinh ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm 

2022; 

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn công tác phòng, chống tai nạn 

thương tích, xây dựng trường học an toàn cho cán bộ quản lí và giáo viên các 

trường tiểu học trên địa bàn Thành phố, cụ thể như sau: 

1. Thời gian: Từ ngày 08/12/2022 đến ngày 09/12/2022.  

(Khai mạc 8 giờ 00 ngày 08/12/2022, đại biểu có mặt lúc 7 giờ 45 phút 

để nhận tài liệu tập huấn). 

2. Địa điểm: Trường Tiểu học Đoàn Khuê, quận Long Biên.  

Địa chỉ: Số 38 phố Kim Quan Thượng, phường Việt Hưng, quận Long 

Biên, thành phố Hà Nội. 

3. Thành phần: Mỗi Phòng Giáo dục và Đào tạo cử 01 chuyên viên phụ 

trách cấp học, 06 lãnh đạo các nhà trường và 06 giáo viên của các trường tiểu 

học trên địa bàn; mỗi trường chuyên biệt trực thuộc Sở cử 01 giáo viên tham 

dự (đại biểu tham dự mang theo đồ bơi để triển khai phần thực hành phòng, 

chống đuối nước). 

Đề nghị các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường trực thuộc Sở cử 

đại biểu tham dự tập huấn đúng, đủ thành phần./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Giám đốc (để báo cáo); 

- Đ/c PGĐ Phạm Xuân Tiến; 

- Lưu: VT, GDTH. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phạm Xuân Tiến 
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