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ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KIẾN XƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 441 /UBND-LĐTBXH

Kiến Xương, ngày 17 tháng 05 năm 2022

V/v tăng cường thực hiện công tác
phòng, chống tai nạn thương tích,
phòng, chống đuối nước trẻ em

Kính gửi:
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
Thực hiện Công điện số 01/CĐ-UBQGVTE ngày 04/4/2022 của Ủy ban
Quốc gia về trẻ em về tăng cường công tác phòng, chống tai nạn, thương tích,
phòng, chống đuối nước trẻ em; Công điện số 398/CĐ-TTg ngày 02/5/2022 của
Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em;
Công văn số 1295/UBND-KGVX ngày 22/4/2022 của UBND tỉnh Thái Bình về
tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống tai nạn thương tích, phòng,
chống đuối nước trẻ em; Công văn số 1412/SLĐTBXH-BVCSTE&BĐG ngày
16/5/2022 của Sở Lao động – TBXH về việc thực hiện Công điện của Thủ tướng
Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống đuối nước trẻ em.
Để đảm bảo an toàn cho trẻ em, nhằm giảm thiểu, hạn chế tối đa tình trạng
trẻ em bị tai nạn, thương tích, đặc biệt tử vong do đuối nước trong thời gian tới, Ủy
ban nhân dân huyện chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, Ủy ban nhân
dân các xã, thị trấn thực hiện một số nhiệm vụ sau:
1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 17/CT-TTg
ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện
phòng chống tai nạn, thương tích và đuối nước cho học sinh và trẻ em; 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; Quyết định số 1248/QĐTTg ngày 19/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình phòng,
chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2022 - 2030; nâng cao vai trò, trách
nhiệm, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 129/KHUBND ngày 06/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện chương trình
phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh;
Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 26/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng
cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về
trẻ em trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
2. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận
thức, trách nhiệm của các tổ chức, gia đình và ngay chính trẻ em về nguy cơ, tình
huống có thể xảy ra và cách phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em,
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tuyên truyền vận động gia đình thường xuyên quan tâm, giám sát trẻ em, chủ động
đưa trẻ em đi học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Phối hợp truyền
thông cung cấp thông tin kịp thời, cảnh báo những địa điểm, khu vực có nguy cơ
dễ xảy ra tai nạn đuối nước; tổ chức phổ biến các kiến thức cơ bản về đuối nước,
các nguy cơ gây đuối nước trẻ em, cách phòng tránh và sơ cứu đúng cách cho
người dân và trẻ em để phòng tránh.
3. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể liên
quan trong việc chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối
nước trẻ em; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện phòng, chống
tai nạn, thương tích trẻ em.
4. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thực hiện phòng, chống tai nạn,
thương tích, đuối nước ở trẻ em, trong đó cần tăng cường công tác tuyên truyền
nâng cao nhận thức về phòng, chống đuối nước trẻ em cho đội ngũ làm công tác trẻ
em, cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ và cho chính trẻ em.
- Phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị
trấn thực hiện công tác thống kê, trao đổi thông tin, báo cáo tình hình về trẻ em bị
tai nạn, thương tích, đuối nước; phối hợp tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát
về công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em ở các địa phương
trên địa bàn huyện.
- Tổ chức kiểm tra làm rõ nguyên nhân trẻ em bị đuối nước ngay sau khi vụ
việc xảy ra; làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương, các
tổ chức, cá nhân liên quan đối với các vụ việc trẻ em tử vong do tai nạn thương
tích, tai nạn đuối nước.
5. Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Chỉ đạo các nhà trường tăng cường các hoạt động giáo dục, tuyên truyền
nâng cao nhận thức cho phụ huynh, giáo viên và học sinh trong việc phòng, chống
tai nạn, thương tích, nhất là phòng chống đuối nước trẻ em.
- Hằng năm căn cứ vào nhu cầu phụ huynh, học sinh, điều kiện cơ sở vật
chất của nhà trường và thực tế tại các địa phương, xây dựng kế hoạch tổ chức các
hoạt động ngoại khóa hướng dẫn kỹ năng bơi, cứu đuối nước cho học sinh. Chủ
động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và gia đình tổ chức bàn giao và
quản lý học sinh trong dịp hè, tăng cường công tác quản lý học sinh trong các hoạt
động ngoại khóa.
6. Phòng Y tế; Trung tâm y tế huyện
Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng sơ cấp cứu đuối nước
trẻ em, nâng cao kỹ năng tuyên truyền phòng, chống tai nạn đuối nước cho cán bộ
chuyên trách ở cấp huyện và y tế thôn; chỉ đạo việc đảm bảo hệ thống cấp cứu và
điều trị cho trẻ em bị tan nạn, thương tích, đuối nước tại các trạm y tế xã, thị trấn.
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7. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện
- Hướng dẫn việc tăng cường rèn luyện thể dục, thể thao, các hoạt động vui
chơi giải trí, hoạt động văn hóa nghệ thuật cho trẻ em trong mùa hè.
- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan tổ chức các
lớp phổ cập bơi và kỹ năng cứu đuối nước cho trẻ em. Tăng cường công tác quản
lý hoạt động các bể bơi trên địa bàn huyện; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm
công tác văn hóa, thể thao và du lịch về phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em.
- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của xã
hội về sự cần thiết của việc học bơi và cứu đuối nước.
8. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện
Tăng cường tuyên truyền, đưa tin, bài về các quy định của pháp luật liên
quan đến phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, các nguy cơ gây đuối nước trẻ
em, cách phòng tránh và sơ cứu đúng để mọi tầng lớp nhân dân và trẻ em biết,
phòng tránh đuối nước trẻ em đặc biệt vào dịp hè.
9. Công an huyện
- Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác truyền thông phòng
ngừa tai nạn thương tích, đuối nước đối với phương tiện chở khách ngang sông.
bến dân sinh.
- Tập trung đẩy mạnh công tác kiểm tra, tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm
các hành vi vi phạm trong lĩnh vực an toàn giao thông đường thủy.
10. Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
- Tăng cường công tác truyền thông phòng, chống đuối nước trẻ em thông
qua các hoạt động của tổ chức Đoàn, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.
- Chỉ đạo Đoàn cơ sở phối hợp với nhà trường, các cơ quan liên quan và gia
đình tổ chức bàn giao và quản lý học sinh dịp hè trên địa bàn dân cư; hướng dẫn, tổ
chức các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí cho trẻ em phù hợp với lứa tuổi, thu
hút sự tham gia của đông đảo trẻ em; phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức
các lớp dạy bơi và kỹ năng cứu đuối cho trẻ em trong dịp hè; tham gia lắp đặt các
biển báo nguy hiểm tại các ao, hồ, sông và các hoạt động cải tạo môi trường tiềm
ẩn nguy cơ gây đuối nước trẻ em tại gia đình và cộng đồng.
11. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện
Chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền giáo
dục hội viên hiểu và tích cực tham gia phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối
nước trẻ em lồng ghép với các hoạt động của phòng trào “Xây dựng gia đình ấm
no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, “ Giáo dục 05 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”.
13. Đề nghị Hội Nông dân huyện
Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để tổ chức các hoạt động truyền
thông, giáo dục vận động Hội viên, nông dân, đặc biệt là các gia đình có con trong độ
tuổi trẻ em tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em.
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14. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
- Tập trung chỉ đạo và phân công trách nhiệm cụ thể của từng ban, ngành,
đoàn thể trong công tác phòng, chống tai nạn, thương tích đặc biệt là phòng chống
đuối nước trẻ em. Bố trí ngân sách và huy động các nguồn lực xã hội hóa xây dựng
cơ sở vật chất phục vụ việc dạy, học phòng, chống đuối nước và triển khai các hoạt
động phòng, chống đuối nước trẻ em.
- Chỉ đạo tổ chức các hoạt động cải tạo môi trường, loại trừ các nguy cơ gây
tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em tại mỗi gia đình và cộng đồng như: Cắm
biển báo vùng nước nguy hiểm; rào quanh ao, hố nước, rãnh nước xung quanh nhà
hoặc nơi công cộng; làm các hàng rào, cửa chắn, cổng ngăn cách khu vực trẻ em
chơi với những nơi có nguy cơ gây đuối nước. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động vui
chơi, sinh hoạt tập thể trong dịp hè, các lớp dạy bơi và kỹ năng an toàn trong môi
trường nước cho trẻ; chuẩn bị các phương tiện cứu hộ, cấp cứu nhằm giảm thiệt hại
tới mức thấp nhất do đuối nước gây ra.
- Thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo theo quy định (nhất là đối với
các vụ việc liên quan đến trẻ em tử vong do bị tai nạn thương tích, đuối nước xảy
ra tại địa phương).
Trên đây là nhiệm vụ tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích,
phòng, chống đuối nước trẻ em trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu
Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Sở Lao động - TBXH;

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- Sở Giáo dục - đào tạo;
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Thường trực Huyện ủy;
- Lãnh đạo HĐND, UBND huyện;
- Như kính gửi;
- Lưu VT, PLĐTBXH.

Phạm Việt Hùng

