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Kính gửi:  
 

 

 

- Các cơ quan, ban, ngành; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Công văn số 400/UBND-KGVX ngày 14/4/2022 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về tăng cường phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng, chống 

đuối nước trẻ em. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức 

triển khai, thực hiện tốt một số nội dung như sau: 

1. Các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể 

huyện, UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai: 

- 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 trong đó có phòng, chống đuối nước cho trẻ em và Quyết định số 

1248/QĐ-TTg ngày 19/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương 

trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021 – 2030; 

- Tăng cường công tác truyền thông về trách nhiệm, phổ biến kiến thức, 

kỹ năng về phòng, chống đuối nước trẻ em trên các phương tiện thông tin đại 

chúng, Trang TTĐT huyện, trên hệ thống truyền thanh huyện, xã, thị trấn; 

 - Đẩy mạnh phối hợp liên ngành trong việc chỉ đạo công tác truyền 

thông, hướng dẫn đến từng hộ gia đình, từng trường học, lớp học kiến thức, kỹ 

năng quản lý, giám sát và trông giữ trẻ em; triển khai bàn giao và tổ chức việc 

phối hợp với UBND cấp xã, các tổ chức, cá nhân tình nguyện quản lý chặt chẽ 

học sinh trong thời gian không đến trường, đặc biệt là dịp nghỉ hè, các thời điểm 

bão, lũ, thiên tai để bảo đảm an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em. 

Vận động các gia đình chủ động đưa con đi học bơi và học kỹ năng an toàn 

trong môi trường nước; 

 - Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện phòng, chống tai 

nạn, thương tích trẻ em của các cơ quan, đơn vị các cấp gắn với trách nhiệm của 

người đứng đầu, đặc biệt tại các địa bàn để xảy ra các vụ việc tai nạn thương 

tích nghiêm trọng và có trẻ em tử vong. Biểu dương, nhân rộng kịp thời những 

sáng kiến hay, mô hình tốt, đóng góp ý nghĩa của xã hội, gia đình, cộng đồng 

cho công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em tại địa bàn. 
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2. UBND các xã, thị trấn 

- Xây dựng kế hoạch; hướng dẫn, phối hợp và phân công cụ thể cho cán 

bộ, công chức, cộng tác viên, tình nguyện viên triển khai việc rà soát các hộ 

gia đình, các vị trí mặt nước, hồ, ao, sông, suối, công trình công cộng, công 

trình xây dựng để phát hiện kịp thời các nguy cơ đuối nước và các nguy cơ mất 

an toàn khác; thực hiện ngay các biện pháp khắc phục, phòng ngừa, cảnh giới, 

nhắc nhở, bảo đảm môi trường sống an toàn cho mọi trẻ em; 

 - Chủ động cân đối nguồn ngân sách và vận động xã hội hoá xây dựng, 

bảo dưỡng cơ sở vật chất, thiết bị thể dục, thể thao, phát triển hệ thống bể bơi 

thông minh, bể bơi tự tạo để tổ chức các lớp dạy kỹ năng an toàn trong môi 

trường nước và phổ cập bơi an toàn cho trẻ em trên địa bàn; 

 - Tiếp tục triển khai thực hiện, nhân rộng mô hình ngôi nhà an toàn, 

trường học an toàn, cộng đồng an toàn nhằm phòng chống tai nạn, thương tích 

trẻ em theo Quyết định số 548/QĐ-BLĐTBXH ngày 06/5/2011 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành tiêu chí ngôi nhà an 

toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; tổ chức vận động các hộ gia đình 

cam kết trách nhiệm xây dựng ngôi nhà an toàn, thường xuyên quan tâm trông 

giữ, giám sát, bảo đảm an toàn cho trẻ em. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan liên quan nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở LĐTB&XH (B/c); 

- TT Huyện uỷ (B/c); 

- TT HĐND huyện (B/c); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT (HVT).  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Vi Quang Trung 

 


