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         Hà Nội, ngày     tháng 10 năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức tập huấn về phòng, chống tại nạn thương tích trong trường học  

ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm học 2022-2023 

 

 Thực hiện Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT ngày 11/5/2022 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục; Quyết 

định số 987/QĐ-BGDDT ngày 17/4/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc 

ban hành Kế hoạch hành động, phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại 

trẻ em trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2020 - 2025; Kế hoạch số 226/KH-

UBND ngày 08/10/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc Thực 

hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn thành 

phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030; Công văn số 1423/UBND-KGVX ngày 

12/5/2022 của UBND Thành phố về việc tăng cường công tác phòng, chống 

đuối nước trẻ em trên địa bàn Thành phố; Công văn số 2497/UBND-NC ngày 

03/8/2022 của UBND Thành phố về việc triển khai thực hiện Thông tư số 

06/2022/TT-BGDĐT ngày 11/5/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 

07/CV-VKHATVN ngày 01/8/2022 của Viện Khoa học an toàn Việt Nam về 

việc tập huấn phòng, chống tai nạn thương tích; Kế hoạch số 3705/KH-SGDĐT 

ngày 27/10/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Thực hiện Chương trình phòng, 

chống tai nạn, thương tích trẻ em ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội 

giai đoạn 2021 - 2030; 

 Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn công tác 

phòng, chống tai nạn, thương tích trong trường học năm học 2022-2023 như sau:  

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

 Nâng cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm của các cơ sở giáo dục, các tổ 

chức có liên quan, cha mẹ và trẻ em, đồng thời chuyển đổi hành vi của cộng đồng 

về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em nhằm 

giảm thiểu tình hình tai nạn, thương tích trẻ em, tử vong do tai nạn, thương tích, 

nhất là tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông, phòng, chống cháy nổ…đảm bảo tính 

mạng và sức khỏe của trẻ em, hạnh phúc của gia đình và xã hội. 

 Từng bước nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ về phòng, chống tai nạn thương 

tích cho cán bộ, giáo viên, nhân viên của các nhà trường. Với mục tiêu 100% 

cán bộ, giáo viên được tập huấn về kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích và 

học sinh được thực hành trải nghiệm kỹ năng an toàn.    

Các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo 

dục thường xuyên (GDNN-GDTX), các trường trực thuộc Sở bố trí thời gian, 
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địa điểm và các điều kiện để phối hợp tổ chức tập huấn tại đơn vị đạt hiệu quả 

cao. 

  

 II. NỘI DUNG 

 1. Nội dung tập huấn   

 1.1. Hướng dẫn một số kỹ năng “Thực hành phòng, tránh tai nạn thương 

tích” cho học sinh 

 - Kỹ năng phòng tránh, đuối nước.   

 - Kỹ năng Sơ cấp cứu kịp thời, đúng cách.  

 - Kỹ năng phòng chống bắt cóc, xâm hại và bạo lực học đường. 

 - Kỹ năng phòng chống ma túy và chất gây nghiện.   

          - Thực hành các kỹ năng thoát hiểm trong tình huống khẩn cấp 

 1.2. Giới thiệu nội dung thực hành một số kỹ năng trong nhà trường  

 - Kỹ năng phòng chống và xử lý khi có hỏa hoạn, cháy nổ.  

 - Kỹ năng phòng chống và xử lý khi xảy ra tai nạn giao thông.  

 - Kỹ năng phòng chống và xử lý khi bị động vật tấn công.    

 - Kỹ năng phòng chống ngộ độc thực phẩm. 

 - Thực hành kỹ năng phòng chống và xử lý khi bị hóc, sặc dị vật đường 

thở.   

 - Thực hành kỹ năng phòng chống và xử lý khi xảy ra tai nạn điện.  

 2. Thời gian: Trong tháng 10 và tháng 11 năm 2022 (Lịch tập huấn cụ 

thể từng đơn vị đính kèm) 

 3. Địa điểm: Tại 30 quận, huyện, thị xã (địa điểm cụ thể do phòng Giáo 

dục và Đào tạo bố trí). 

 4. Thành phần 

 - Mời đại diện lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo; chuyên viên phụ 

trách cấp học; 

 - Mỗi trường mầm non, tiểu học trung học cơ sở, trung học phổ thông, 

trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên đóng trên địa bàn; mời 

03 đại biểu gồm đại diện lãnh đạo nhà trường, giáo viên tổng phụ trách Đội (Bí 

thư Đoàn thanh niên) và cán bộ làm công tác y tế trường học. 

 5. Kinh phí  

 Viện Khoa học an toàn Việt Nam chịu trách nhiệm bố trí kinh phí để tổ 

chức tập huấn. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Chính trị tư tưởng-Khoa học công nghệ 
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- Là đầu mối tiếp thu chỉ đạo của cấp trên và đề xuất ban hành các văn 

bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc triển khai kế hoạch này. 

- Phối hợp với các phòng thuộc Sở, phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, 

huyện, thị xã và Viện Khoa học an toàn Việt Nam tổ chức các lớp tập huấn đạt 

hiệu quả cao. 

- Phối hợp với Viện Khoa học an toàn Việt Nam chuẩn bị nội dung, trang 

thiết bị, nhân sự phục vụ, báo cáo viên, chuyên gia phục vụ các lớp tập huấn. 

 2. Các phòng thuộc Sở 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp cùng 

phòng Chính trị tư tưởng-Khoa học công nghệ chỉ đạo, hướng dẫn cấp học quản 

lý tham dự tập huấn theo quy định.  

 3. Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã 

 - Gửi giấy mời các đại biểu đơn vị liên quan của địa phương và triệu tập 

đại biểu các trường tham gia lớp tập huấn.   

 - Chuẩn bị địa điểm tập huấn.  

 - Chuẩn bị âm thanh, máy chiếu phục vụ cho buổi tập huấn. 

 - Thông báo thời gian, địa điểm về Sở (qua phòng Chính trị tư tưởng-

Khoa học công nghệ) để phối hợp bố trí giảng viên, chuyên gia tập huấn. 

 4. Các trung tâm GDNN-GDTX, các trường trực thuộc Sở 

 Cử cán bộ tham gia lớp tập huấn do phòng Giáo dục và Đào tạo triệu tập 

bảo đảm đầy đủ, đúng giờ, đúng thành phần. 

 Thông tin liên hệ đồng chí Kiều Cao Trinh, Phó Trưởng phòng Chính trị, 

tư tưởng-Khoa học công nghệ Sở Giáo dục và Đào tạo, số điện thoại 

0912123898; đồng chí Phạm Sỹ Huy, Chuyên viên phòng Chính trị, tư tưởng-

Khoa học công nghệ Sở Giáo dục và Đào tạo, số điện thoại 0983660095; đồng 

chí Nguyễn Danh Khoa, Giám đốc Viện Khoa học an toàn Việt Nam, số điện 

thoại 0982658735; email: cttt@hanoiedu.vn./. 
 

Nơi nhận: 
- Vụ GDTC Bộ GDĐT; 

- Văn phòng UBND TP; 

- Sở LĐTB&XH; 

- Công an Thành phố; 

- Viện Khoa học an toàn Việt Nam;                               

- Đ/c Giám đốc Sở; 

- Các đ/c Phó Giám đốc Sở; 

- Các phòng thuộc Sở, CĐN;                         

- Phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã; 

- Các đơn vị trực thuộc;      

- Trung tâm GDNN-GDTX; 

- Lưu: VT, CTTT-KHCN.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Lưu Hoa 

 

 

mailto:cttt@hanoiedu.vn./
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Lịch tập huấn về phòng, chống tại nạn thương tích trong trường học  

ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm học 2022-2023 

(kèm theo Công văn số         /SGDĐT-CTTT-KHCN ngày   /10/2022) 

TT Quân, huyện, 

thị xã 

Thời gian tập huấn Địa điểm Ghi 

chú 

1 Ba Đình 08h30 - 11h, ngày 18/10/2022   

2 Hoàn Kiếm 08h30 - 11h, ngày 19/10/2022   

3 Hai Bà Trưng 08h30 - 11h, ngày 20/10/2022   

4 Đống Đa 08h30 - 11h, ngày 21/10/ 2022   

5 Tây Hồ 08h30 - 11h, ngày 22/10/2022    

6 Hoàng Mai 08h30 - 11h, ngày 24/10/2022   

7 Bắc Từ Liêm 08h30 - 11h, ngày 25/10/2022   

8 Nam Từ Liêm 13h30 - 17h, ngày 25/10/2022    

9 Thanh Xuân 08h30 - 11h, ngày 26/10/2022   

10 Hà Đông 13h30 - 17h, ngày 26/10/2022   

11 Cầu Giấy 08h30 - 11h, ngày 27/10/2022   

12 Long Biên 13h30 - 17h, ngày 27/10/2022   

13 Gia Lâm 08h30 - 11h, ngày 28/10/2022   

14 Đông Anh 13h30 - 17h, ngày 28/10/2022   

15 Mê Linh 08h30 - 11h, ngày 29/10/2022   

16 Sóc Sơn 13h30 - 17h, ngày 29/10/2022   

17 Thanh Trì 08h30 - 11h, ngày 31/10/2022   

18 Thường Tín 13h30 - 17h, ngày 31/10/2022   

19 Đan Phượng 08h30 - 11h, ngày 01/11/2022   

20 Hoài Đức 13h30 - 17h, ngày 01/11/2022   

21 Quốc Oai 08h30 - 11h, ngày 02/11/2022   

22 Chương Mỹ 13h30 - 17h, ngày 02/11/2022   

23 Phúc Thọ 08h30 - 11h, ngày 03/11/2022   

24 Thạch Thất 13h30 - 17h, ngày 03/11/2022   

25 Ba Vì 08h30 - 11h, ngày 04/11/2022   

26 Sơn Tây 13h30 - 17h, ngày 04/11/2022   

27 Ứng Hòa 08h30 - 11h, ngày 05/11/2022   

28 Mỹ Đức 13h30 - 17h, ngày 05/11/2022   

29 Phú Xuyên 08h30 - 11h, ngày 07/11/2022   

30 Thanh Oai 13h30 - 17h, ngày 07/11/2022   
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