ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG BẮC HÀ

Số: 44 /UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Hà, ngày 04 tháng 5 năm 2022

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

Kính gửi: - Ban, ngành, đoàn thể phường Bắc Hà;
- LĐCB Tổ dân phố…
Thực hiện Công văn số 858/UBND-LĐTBXH ngày 25/4/2022 của UBND
Thành về tăng cường công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng, chống
đuối nước trẻ em; UBND phường Bắc Hà yêu cầu LĐCB các tổ dân phố thực
hiện các nội dung sau:
1. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ
tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em
và bảo vệ trẻ em, đặc biệt chú trọng công tác phòng, chống tai nạn thương tích,
phòng, chống đuối nước cho trẻ em; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 10/7/2019
của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh; Kế
hoạch số 341/KH-UBND ngày 21/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện
Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030; Kế
hoạch số 137KH-UBND ngày 29/9/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về
thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 20212030 trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh.
2. Tăng cường vai trò trách nhiệm và sự phối hợp giữa các ban, ngành,
đoàn thể trong công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các
tổ chức, cá nhân, gia đình, nhà trường và cộng đồng về công tác phòng, chống
tai nạn thương tích, đặc biệt là phòng, chống đuối nước trẻ em. Truyền thông,
hướng dẫn đến từng hộ gia đình, từng trường học, lớp học kiến thức, kỹ năng về
phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em. Tuyên truyền, vận động gia
đình thường xuyên quan tâm, theo dõi, giám sát các hoạt động của trẻ em; chủ
động đưa trẻ đi học bơi, học các kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Nhà
trường, các cơ sở giáo dục cần quán triệt, phổ biến đến các em học sinh không
được tự ý tắm ao hồ, sống suối, kênh mương…nhằm phòng ngừa nguy cơ xảy ra
đuối nước.
3. Thường xuyên rà soát các khu vực thường xảy ra hoặc tiềm ẩn nguy cơ
xảy ra tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em để kịp thời làm rào chắn, lắp đặt hệ
thống các biển cảnh báo tại các ao hồ, sông suối, kênh mương, các khu vực nước
sâu, khu vực vắng người đi lại trên địa bàn. Kịp thời có các giải pháp nhằm bảo
đảm an toàn cho trẻ em. Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu chính quyền địa
phương nếu để xảy ra tử vong do đuối nước ở trẻ em trên địa bàn.
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4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định
của pháp luật về phòng, chống tai nạn thương tích, đặc biệt là phòng chống tai
nạn đuối nước trẻ em của các cơ quan, tổ chức, chính quyền các cấp. Gắn trách
nhiệm của người đứng đầu cấp phường, người đứng đầu các nhà trường về việc
triển khai các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt là
phòng, chống đuối nước trẻ em. Biểu dương, nhân rộng kịp thời những sáng
kiến hay, mô hình tốt, đóng góp ý nghĩa của cá nhân, gia đình, tổ chức, cộng
đồng xã hội cho công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng, chống đuối
nước trẻ em tại cơ sở, địa phương. Xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm
quyền trẻ em.
5. Đề nghị Đoàn Thanh niên tăng cường phối hợp với các ban, ngành,
đonà thể, gia đình, nhà trường tổ chức bàn giao, quản lý, giám sát trẻ em và tổ
chức các hoạt động vui chơi, giải trí, rèn luyện thể dục, thể thao, hoạt động văn
hóa, văn nghệ, sinh hoạt trong dịp nghỉ hè để hạn chế, giảm thiểu tai nạn thương
tích, đuối nước trẻ em.
6. Tiếp tục chỉ đạo, triển khai xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với
trẻ em theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính
phủ. Bố trí kinh phí, huy động các nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng các bể bơi
để tổ chức dạy bơi cho trẻ em, học sinh nhằm nâng cao kỹ năng bơi, kỹ năng an
toàn trong môi trường nước cho trẻ em, học sinh. 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 như nhà văn hóa, trường học, sân thể thao…tạo
điều kiện cho trẻ em sinh hoạt hè trên địa bàn dân cư, giúp trẻ em có môi trường
sống an toàn, lành mạnh, thân thiện.
7. Giao: Công chức Chính sách – Xã hội đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp báo
cáo UBND thành phố và phòng Lao động thương binh và Xã hội về tình hình
triển khai thực hiện các nội dung nêu trên.
- Công chức Văn hóa – Xã hôi, Cán bộ Trạm truyền thanh xây dựng các
tin, bài, phóng sự tuyên truyền; lựa chọn các tin, bài phù hợp gửi phát trên hệ
thống truyền thanh cơ sở; chỉ đạo các phường, xã thường xuyên phát nội dung
tuyên truyền phòng, chống đuối nước ở trẻ em trên hệ thống loa truyền thanh.
- BGH trường TH và MN Bắc Hà: Tăng cường đôn đốc, kiểm tra các
trường học trong việc thực hiện các giải pháp phòng, chống đuối nước dịp hè
năm 2022 cho học sinh. Thành lập các đoàn kiểm tra về công tác đảm bảo an
toàn trường học và phòng chống đuối nước.
- Công chức Tài chính – Kế toán phối hợp Công chức Chính sách – Xã
hội tham mưu dự toán bố trí kinh phí tổ triển khai các hoạt động trong tháng
Tháng hành động vì trẻ em năm 2022.
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- Đội Quản lý đô thị: Rà soát các địa điểm, các công trình xây dựng có
nguy cơ xảy ra tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em, áp dụng ngay giải
pháp ngăn ngừa phù hợp, xử lý các yếu tố có nguy cơ mất an toàn.
- LĐCB các Tổ dân phố: Phối hợp tuyên truyền trên hệ thông loa truyền
thanh tổ dân phố các tin, bài về phòng chống tai nạn, thương tích, phòng, chống
đuối nước trẻ em.
Nhận được Công văn đề nghị LĐCB các tổ dân phố triển khai thực hiện
nghiêm túc và đúng thời gian quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đảng ủy, HĐND, UBMTTQ phường;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch phường;
- Lưu: VT, VP.
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