
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-LĐTBXHDT Đình Lập, ngày       tháng 5 năm 2022 

V/v tăng cường công tác phòng, 

chống đuối nước trẻ em 
 

 

 

Kính gửi: 

 

 

- UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; 

- Các phòng:  Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc; Giáo 

dục và Đào tạo; Văn hóa và Thông tin; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; Trung tâm Y 

tế huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
   

 

  

Thực hiện Công văn số 513/UBND-KGVX ngày 11/5/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về tăng cường công tác phòng chống đuối nước trẻ em. UBND huyện 

yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, 

chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn, cụ thể như sau: 

1. Tăng cường quán triệt, tuyên truyền và 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; 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; Kế hoạch số 

198/KH-UBND ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình phòng, 

chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Công văn số 400/UBND-KGVX ngày 14/4/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc 

tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ 

em; Kế hoạch số 253/KH-UBND ngày 5/11/2021 của UBND huyện về thực hiện 

Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 trên 

địa bàn huyện Đình Lập. 

Các cơ quan, đơn vị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, chủ động phối hợp với 

phòng  Lao động - Thương binh, Xã hội – Dân tộc huyện hướng dẫn UBND các 

xã, thị trấn triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống đuối nước trẻ em 

theo lĩnh vực, địa bàn quản lý 

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

- Tăng cường truyền thông về trách nhiệm, phổ biến kiến thức, kỹ năng về 

phòng, chống đuối nước trẻ em cho cha mẹ, trẻ em, học sinh và cộng đồng dân cư. 

- Phối hợp các xã, thị trấn tiến hành rà soát các khu vực thường xuyên xảy ra 

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

động phòng ngừa kịp thời bảo đảm an toàn cho trẻ em (làm rào chắn, biển cảnh 

báo tại hố nước, đập, hồ, ao, sông suối, các khu vực nước sâu, nguy hiểm...). 
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- Phối hợp tổ chức dạy bơi cho trẻ em trong dịp hè, tập huấn kiến thức kỹ 

năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em.  

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Triển khai, hướng dẫn việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng 

phòng, chống đuối nước đến từng trường học, lớp học, từng học sinh, đặc biệt 

trước mỗi kỳ nghỉ hè. 

- Đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp giữa nhà trường với gia đình để quản 

lý, giám sát học sinh nhất là trong thời gian nghỉ học, nghỉ hè để bảo đảm an toàn, 

phòng, chống đuối nước cho trẻ em. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Tuyên truyền, đề cao trách nhiệm của gia đình trong việc trông giữ, giám 

sát, nhắc nhở trẻ em về nguy cơ và kỹ năng phòng, chống đuối nước, vận động gia 

đình chủ động đưa con tham gia các khóa học bơi và học kỹ năng an toàn trong 

môi trường nước. 

- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật, các tiêu 

chuẩn bảo đảm an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tại các cơ sở dịch 

vụ có bể bơi. 

5. Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện: Đẩy mạnh 

tuyên truyền phổ biến các biện  pháp, kỹ năng đảm bảo an toàn phòng, chống đuối 

nước cho trẻ em trên hệ thống loa truyền thanh. 

6. Trung tâm Y tế huyện: Chỉ đạo, hướng dẫn các trạm y tế, các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh và người dân trên địa bàn huyện trong việc thực hiện kỹ 

năng, quy trình sơ cứu, cấp cứu, điều trị, vận chuyển cấp cứu cho trẻ em bị đuối 

nước. 

7. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện 

- Tham gia thực hiện các hoạt động tuyên truyền, giám sát công tác phòng, 

chống đuối nước trẻ em trên địa bàn huyện. 

- Huyện đoàn phối hợp với cơ sở giáo dục và chính quyền cơ sở tiếp nhận, 

quản lý, tổ chức hoạt động hè tại địa bàn dân cư, trong đó chú trọng các hoạt động 

rèn luyện kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho thiếu niên, nhi đồng. 

8. UBND các xã, thị trấn 

- Đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em 

cho gia đình, cộng đồng dân cư, phát huy tốt công tác tuyên truyền trên hệ thống 

loa phát thanh xã, thị trấn. 

- Khảo sát các khu vực sông, suối, hồ, ao, hồ... trên địa bàn để triển khai lắp 

đặt biển, bảng chỉ dẫn nguy hiểm. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã thị trấn triển khai, thực hiện tốt 

các nội dung trên, trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc 
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phản ánh về UBND huyện (qua Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc) 

để chỉ đạo thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Sở LĐTB&XH; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Phòng LĐTBXH-DT; 

- Lưu: VT.                                                                         

   KT. CHỦ TỊCH 

   PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

    Tô Thị Hiến 
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