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                         Kính gửi: 

                                          - Phòng LĐ-TB&XH, GD&ĐT, Văn hóa - TT 

                                            Trung tâm văn hóa - TT - TT huyện; 

                                          - Các Đoàn thể chính tr ị-  xã hội huyện; 

                                          - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Văn bản số 1785/UBND - VX4 ngày 18/3/2021 của UBND 

tỉnh Vĩnh Phúc về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương 

tích cho trẻ em. UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND 

xã, thị trấn triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích 

trẻ em nói chung đặc biệt là phòng, chống đuối nước trẻ em cụ thể như sau: 

1. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 23/CT - TTg ngày 26/5/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ 

em và bảo vệ trẻ em, đặc biệt chú trọng công tác phòng ngừa tai nạn, thương 

tích cho trẻ em, phòng ngừa trẻ em bị đuối nước, điện giật, rơi, ngã… 

2. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tập trung chỉ đạo: 

2.1. Rà soát các quy định và thực hiện các tiêu chuẩn, tiêu chí an toàn cho 

trẻ em tại gia đình, cộng đồng, trường học và các công tình xây dựng, các khu 

vực hố nước, hồ ao, sông ngòi, vùng nước sâu, nguy hiểm thường xảy ra tai nạn 

đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để có biện pháp chủ động 

phòng ngừa. Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp 

luật về bảo đảm an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em. Chỉ đạo 

làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định đối với các 

vụ việc khiến trẻ em bị tử vong do tai nạn, thương tích. 

2.2. Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, 

trách nhiệm của các cơ quan, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân về phòng, chống 

tai nạn thương tích cho trẻ em. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về 

phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, nhất là phòng chống đuối nước, điện 

giật…đến cha mẹ, người chăm sóc trẻ, hộ gia đình, thôn, xóm, tổ dân phố, khu 

dân cư, trường học, lớp học để bảo đảm an toàn cho trẻ em. Tích cực triển khai 

xây dựng ngôi nhà an toàn theo Quyết định số 548/QĐ - LĐTBXH của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - TB&XH về việc ban hành tiêu chí ngôi nhà an toàn 

phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. 

2.3. Triển khai, mở rộng việc dạy kỹ năng an toàn phòng, chống tai nạn, 

thương tích, phòng, chống đuối nước, dạy bơi an toàn cho trẻ em. Vận động các 



gia đình chủ động đưa con đi học kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Quan 

tâm hỗ trợ, trang bị cơ sở vật chất để dạy bơi, dạy các kỹ năng an toàn trong môi 

trường nước tại địa phương. 

2.4. Rà soát phát hiện kịp thời các hố sâu, ao, hồ, sông, ngòi, vùng nước, 

bãi tắm… thường xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối 

nước. Chủ động các biện pháp phòng tránh đuối nước, đảm bảo an toàn cho trẻ 

em; tiến hành lắp đặt rào chắn tại các khu vực sông suối, ao, hồ, đập và khu vực 

trũng sâu ngập nước phải lắp đặt các biển cảnh báo những nơi nguy hiểm để 

người dân và trẻ em biết phòng, tránh. 

 2.5. Giao trách nhiệm cho các trưởng thôn, tổ trưởng dân phố huy động 

các tổ chức đoàn thể, các tổ chức xã hội, các tổ liên gia tự quản trong địa bàn 

dân cư tận dụng cơ sở vật chất, địa điểm hiện có, mở cửa nhà văn hóa, trường 

học, sân thể thao…tạo điều kiện cho trẻ em sinh hoạt hè trên địa bàn dân cư. 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chỉ đạo các trường THCS, Tiểu học, 

mầm non trên địa bàn huyện tăng cường công tác truyền thông, giáo dục, nâng 

cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, các 

bậc phụ huynh và học sinh trong việc phòng, chống tai nạn, thương tích; nhắc 

nhở học sinh phòng, chống đuối nước, điện giật, ngã…; Tổ chức các buổi tuyên 

truyền, ngoại khóa nâng cao nhận thức và hướng dẫn cho học sinh các kỹ năng 

an toàn dưới nước, kỹ năng cứu đuối tại trường học. 

4. Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao, Cổng thông tin giao tiếp 

điện tử huyện có trách nhiệm xây dựng chuyên mục hàng tuần, đưa tin, bài, các 

thông điệp tuyên truyền thường xuyên về phòng chống đuối nước cho trẻ em. 

Chỉ đạo Đài truyền thanh  xã, thị trấn thường xuyên phát những thông điệp cảnh 

báo địa điểm, khu vực có nguy cơ dễ xảy ra tai nạn đuối nước; Tuyên truyền, 

vận động gia đình thường xuyên quan tâm, giám sát trẻ em, đặc biệt là thời gian 

nghỉ hè, mùa mưa bão.  

5. Các cơ quan ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác thanh tra, kiểm 

tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường thủy, 

các công trình xây dựng, an toàn tại các bể bơi; Xử lý nghiêm, kịp thời các hành 

vi vi phạm. 

6. Giao Hội Cựu chiến binh huyện: Chủ trì, phối hợp với phòng Lao động 

- TB&XH và các cơ quan có liên quan thực hiện các nội dung sau: 

- Tiến hành rà soát địa bàn dân cư trên địa bàn huyện để tổng hợp danh 

sách các ao, hồ, hố nước sâu, bãi tắm, vùng nước… thường xẩy ra tai nạn đuối 

nước hoặc có nguy cơ tai nạn đuối nước. 

- Tiếp tục tiến hành bổ sung, lắp mới các rào chắn và các biển cảnh báo 

nhưng nơi nguy hiểm và tai nạn đuối nước, giúp nhân dân và thanh thiếu niên có 

ý thức phòng tránh. 



- Duy trì hoạt động của tổ canh trực tại các điểm có nguy cơ xảy ra đuối 

nước cao trong thời gian học sinh nghỉ hè, mùa mưa bão, khi xả nước phục vụ 

tưới tiêu trên các kênh, mương, hồ, đập. 

- Triển khai mô hình Chi hội Cựu chiến binh cơ sở, tổ chức tuyên truyền, 

vận động các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình tích cực tham gia có hiệu quả công 

tác phòng, chống đuối trẻ em; tổ chức huấn luyện kỹ năng cứu đuối cho các hội 

viên Cựu chiến binh. 

7. Huyện Đoàn thanh niên xây dựng kế hoạch để tổ chức triển khai đồng 

bộ các hoạt động cho thanh thiếu nhi trên địa bàn dân cư, từ đó tuyên truyền, 

vận động thanh thiếu nhi tham gia hiệu quả công tác phòng, chống tai nạn 

thương tích, phòng, chống đuối nước. 

8. Phòng Lao động - TB&XH: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan 

triển khai triển kế hoạch truyền thông phòng, chống, tai nạn thương tích, phòng, 

chống đuối nước cho trẻ em nhất là trước và trong những tháng học sinh nghỉ hè; 

Chủ trì phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin- Thể thao, cổng thông tin 

điện tử xây dựng các tin bài, các thông điệp về phòng chống đuối nước trẻ em. 

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt các nội dung 

chỉ đạo nêu trên đồng thời báo cáo về UBND huyện (qua phòng Lao động- 

TB&XH) những trường hợp bị tai nạn thương tích, đuối nước trên địa bàn  để 

tổng hợp báo cáo. 

 Yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn  

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
  Nơi nhận:  

- Như Kg;         
- TT Huyện ủy, TTHĐND (b/c);                                                                       
- CT, PCT UBND huyện; 

- CPVP HĐND& UBND;                                                                                                                           

- Đảng ủy xã, thị trấn; 

- Lưu VP,LĐTBXH .                                                                      

 

                                                           

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Lê Xuân Bình 
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