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KẾ HOẠCH 

Thực hiện công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em năm 2020 

 

Thực hiện Kế hoạch số 47/KH-SLĐTBXH ngày 18/3/2020 của Sở Lao 

động, Thương binh - Xã hội về triển khai thực hiện công tác phòng, chống tai nạn 

thương tích trẻ em năm 2020. UBND huyện Đình Lập xây dựng kế hoạch thực 

hiện năm 2020 như sau: 

   I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Tuyên truyền, vận động các tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội, cộng đồng 

dân cư, gia đình và trẻ em tham gia tích cực vào công tác phòng chống tai nạn, 

thương tích (TNTT) trẻ em. 

 2. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói 

chung, phòng, chống TNTT trẻ em nói riêng; cung cấp các kiến thức, kỹ năng 

cần thiết về phòng, chống TNTT trẻ em cho gia đình, nhà trường và cộng đồng xã 

hội, nhằm giảm tỷ lệ tử vong và tàn tật ở trẻ em do tai nạn, thương tích gây ra, 

góp phần thực hiện Luật trẻ em một cách thiết thực, hiệu quả. 

 3. Phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể; xã hội hóa công tác phòng, 

chống TNTT trẻ em; huy động các nguồn lực thu hút sự tham gia của gia đình, 

nhà trường và cộng đồng xây dựng môi trường an toàn cho trẻ em phát triển toàn 

diện. 

 II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

 1. Tuyên truyền nâng cao kiến thức, nhâṇ thức, trách nhiệm của các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân về phòng, chống TNTT trẻ em 

 - Tổ chức tuyên truyền về công tác phòng, tránh tai nạn đuối nước đến 

từng gia đình và trẻ em trên địa bàn , tập trung tuyên truyền trên hệ thống truyền 

thanh cơ sở; in ấn và phân phối các tài liêụ truyền thông ; lắp đặt pano, biển cảnh 

báo nguy hiểm, cung cấp thông tin kịp thời, cảnh báo những địa điểm, khu vực có 

nguy cơ dễ xảy ra tai nạn đuối nước; phối hợp giữa chính quyền cơ sở, nhà 

trường và gia đình trong việc quản lý, tuyên truyền, giáo dục các em học sinh, 

đặc biệt là trong dịp hè.  

 - Nâng cao sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền cơ sở, nhà trường và gia 

đình trong việc quản lý, tuyên truyền, giáo dục trẻ em, đặc biệt là trong dịp hè; tổ 

chức các hoạt động truyền thông trực tiếp, gián tiếp về phòng, chống TNTT trẻ 

em với các hình thức đa dạng, phong phú và phù hợp như: 

+ Tổ chức các hoạt động truyền thông trực tiếp về phòng, chống TNTT 

trẻ em tại gia đình, trường học và cộng đồng. 
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+ Tổ chức hội thi: Trẻ em với phòng, chống bạo lực, xâm hại, đuối nước 

và TNTT trẻ em.  

2. Tâp̣ huấn nâng cao năng lưc̣ 

 - Tổ chức tập huấn về phòng, chống TNTT trẻ em cho công chức, viên 

chức làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp, các ngành, đoàn thể liên 

quan, cha mẹ trẻ về: Phòng, chống TNTT trẻ em và sơ cứu, cấp cứu ban đầu, kiến 

thức cơ bản về đuối nước, các nguy cơ gây đuối nước cho trẻ em. 

 3. Tiếp tục duy trì mô hình về “Ngôi nhà an toàn” 

  Tiếp tục triển khai mô hình ngôi nhà an toàn tại xã Cường Lợi và thị trấn 

Nông Trường Thái Bình (theo tiêu chí ngôi nhà an toàn Theo nội dung Quyết 

định số 548/QĐ-LĐTBH ngày 06/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương 

binh và Xã hội về các tiêu chí của Ngôi nhà an toàn) 

 4. Triển khai các hoạt động phòng, chống đuối nước trẻ em 

  - Tổ chức hội nghị truyền thông, tập huấn về kỹ năng phòng, chống TNTT 

trẻ em; kỹ năng xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động can thiệp phòng, 

chống TNTT trẻ em tại cộng đồng; kỹ năng giám sát qui định về xây dựng “Ngôi 

nhà an toàn cho trẻ em” tại cơ sở.   

- Tổ chức các lớp dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho 

trẻ em tại cộng đồng, trường học; đặc biệt ưu tiên trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận 

nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; huy động nguồn lực xây dựng các thiết chế 

văn hóa cho trẻ em; đặc biệt, tích cực triển khai mô hình bể bơi và dạy bơi tại các 

trường học theo hình thức xã hội hóa có sự hỗ trợ của ngân sách nhà nước. 

 5. Trợ giúp trẻ em bị tai nạn thương tích 

 - Tổ chức triển khai các hoạt động can thiệp và tư vấn trực tiếp tại các gia 

đình, nhằm loại bỏ nguy cơ gây tai nạn, thương tích trẻ em tại gia đình. 

 - Thu thập cập nhật thông tin về trẻ em bị TNTT xác định rõ nguyên nhân, 

mức độ ảnh hưởng sau khi trẻ bị TNTT để có biện pháp trợ giúp kịp thời. Riêng 

đối với trẻ em bị tử vong do TNTT cần cập nhật thông tin nhanh về phòng Lao 

động, thương binh, xã hội - Dân tộc để báo cáo cấp trên, phối hợp với các ngành 

liên quan đưa ra giải pháp giải quyết kịp thời. 

  - Thực hiện tốt công tác báo cáo khi có trường hợp tử vong do TNTT, đảm 

bảo 100% các trường hợp trẻ em bị tử vong do TNTT được thăm hỏi, động viên 

hỗ trợ gia đình khắc phục hậu quả. 

6. Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động phòng, chống tai 

nạn thương tích trẻ em và chế độ báo cáo 

  - Phòng Lao động, thương binh, xã hội - Dân tộc phối hợp với phòng Giáo 

dục và Đào tạo, Văn hóa - Thông tin, Hội liên hiệp phụ nữ huyện kiểm tra thực 

hiện kế hoạch phòng, chống TNTT tại các xã, thị trấn; đánh giá các hộ gia đình 

theo quy định về “Ngôi nhà an toàn”. 



 

 

 

3 

 - Thực hiện chế độ phản ánh, báo cáo thường kỳ và đột xuất tình hình 

TNTT trẻ em giữa các cấp, giữa cơ quan chủ trì với đơn vị liên quan: Thực hiện 

chế độ báo cáo đột xuất, tháng/quý và 6 tháng/năm theo quy định. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động, Thương binh,  Xã hội - Dân tộc 

- Chủ trì, tăng cường phối hợp chặt chẽ có hiệu quả với các đơn vị liên 

quan trong công tác phòng, chống TNTT trẻ em. Đẩy mạnh công tác truyền 

thông, huy động các tổ chức xã hội và nhân dân tích cực tham gia công tác 

phòng, chống TNTT trẻ em.  

- Tổ chức khảo sát các điểm nguy hiểm tại các khu vực sông, suối, hồ, ao 

sâu... trên địa bàn huyện để triển khai lắp đặt biển, bảng chỉ dẫn  nguy hiểm nhằm 

phòng, chống TNTT trẻ em xảy ra. 

 - Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn xã Cường Lợi, thị trấn Nông Trường Thái 

Bình tiếp tục triển khai thực hiện mô hình “Ngôi nhà an toàn”. 

 - Phối hợp tổ chức dạy bơi cho trẻ em trong dịp hè và tổ chức tập huấn 

kiến thức kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em.  

   - Chủ động nắm bắt, lập danh sách trẻ em bị tai nạn thương tích có địa chỉ 

cụ thể để tìm hiểu nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng sau khi trẻ bị tai nạn thương 

tích báo cáo cấp trên để có biện pháp trợ giúp kịp thời. 

 - Tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động phòng, chống TNTT trẻ em trẻ em 

trên địa bàn huyện. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Đưa nôị dung tuyên truyền về phòng, chống TNTT trẻ em trẻ em vào các 

buổi sinh hoaṭ của Đoàn, Đội, câu lac̣ bô ̣, các buổi sinh hoạt dưới cờ đầu t uần, 

các buổi sinh hoaṭ ngoaị khóa ... Nội dung tuyên truyền cần tập trung vào: Kỹ 

năng an toàn trong môi trường nước, trong trường học, kỹ năng an toàn khi tham 

giao thông. 

- Rà soát các địa điểm trong trường học có thể gây ra thương tích cho học 

sinh và đưa ra biện pháp khắc phục nhằm loại bỏ nguy cơ gây tai nạn, thương tích 

trẻ em tại trường học. 

- Phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức các lớp dạy bơi cho học sinh trong 

dịp hè. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin 

Quản lý, giám sát các đơn vị tổ chức các lớp năng khiếu văn hóa, văn nghệ, 

thể dục, thể thao, các lớp dạy bơi, thực hiện miễn giảm học phí cho trẻ em nghèo, 

trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khi tham gia các lớp học bơi. 

4. Công an huyện 
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Phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường tổ chức các hoạt động truyền 

thông về Luật An toàn giao thông cho học sinh các trường học trên địa bàn 

huyện. 

5. UBND các xã, thị trấn 

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện phòng, chống TNTT trẻ em của đơn vị, 

đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng, chống TNTT cho trẻ em, đặc biệt là 

phổ biến các tiêu trí ngôi nhà an toàn cho các hộ gia đình có trẻ em trên địa bàn. 

- Thực hiện tốt công tác nắm bắt thông tin, kịp thời báo cáo các trường hợp 

trẻ em bị TNTT, trẻ em tử vong do TNTT về UBND huyện qua phòng Lao động, 

Thương binh, Xã hội - Dân tộc. 

- Khảo sát các khu vực sông, suối, hồ, ao, hồ... trên địa bàn, báo cáo về cơ 

quan chuyên môn để triển khai lắp đặt biển, bảng chỉ dẫn nguy hiểm. 

- Đối với các đơn vị: Xã Cường Lợi, thị trấn Nông Trường Thái Bình triển 

khai mô hình “Ngôi nhà an toàn”: 

+ Duy trì và nâng cao tỷ lệ hộ gia đình có trẻ em đạt tiêu chí “Ngôi nhà an 

toàn” trên địa bàn. 

+ Tổ chức khảo sát “Ngôi nhà an toàn” tại các hộ gia đình trên địa bàn, báo 

cáo về cơ quan chuyên môn trong tháng 10/2020. 

5. Đề nghị Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức thành viên 

Phối hợp với các ngành, tổ chức liên quan thực hiện trách nhiệm giám sát, 

phản biện xã hội, chung tay giải quyết những vấn đề về trẻ em nói chung; phát 

huy vai trò của các tổ chức thành viên trong tuyên truyền về phòng, chống TNTT 

trẻ em lồng ghép vào các buổi sinh hoạt của các chi , tổ hôị, nhóm và câu lạc bộ , 

các cuộc họp của các ban ngành đoàn thể các cấp. 
 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tai nạn thương tích 

trẻ em năm 2020 của UBND huyện Đình Lập./. 

 
Nơi nhận:                                                                        
- Sở Lao động- TBXH (Để biết); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- UBMTTQVN và các đoàn thể huyện; 

- Công an huyện; 

- Các phòng: LĐTBXH-DT, GDĐT, VHTT; 

- UBND các xã, thị trấn;  

- Lưu: VT. 

  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 

 

 

 

 

 

Vi Văn Đông 
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