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Ngọc Xuân, ngày 19 tháng 5 năm 2022 

 

 

                              Kính gửi: 

                                               - Các ban ngành Đoàn thể phường; 

- Công an phường; 

- Trạm y tế; 

- Các trường học trên địa bàn phường; 

- Tổ trưởng các tổ dân phố. 

 

Thực hiện Công văn số 1030/UBND - LĐTBXH ngày 17 tháng 5 năm 2022 

của Phòng Lao động thương binh xã hội thành phố Cao Bằng về việc tăng cường 

các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích, phòng, đuối nước trẻ em. 

Nhằm giảm thiểu, hạn chế tối đa tình trạng trẻ em bị tai nạn thương tích, đặc 

biệt là tử vong do đuối nước. UBND phường Ngọc Xuân triển khai thực hiện một 

số nội dung sau: 

1. Tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ 

đạo của Thủ tướng Chính phủ trọng tâm là: 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 phê duyệt chương trình phòng, chống tai nạn 

thương tích trẻ em giai đoạn 2022-2030; Kế hoạch số 2558/KH-UBND ngày 

23/9/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng về thực hiện Chương trình phòng, chống tai 

nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn Ttỉnh. 
 
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, tránh đuối nước trẻ em. Tuyên truyền vận 

động gia đình thường xuyên quan tâm, giám sát trẻ em, chủ động đưa trẻ 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. Phối hợp chặt chẽ 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 kiểm tra, thanh tra việc thực hiện phòng, chống tai nạn 
thương tích trẻ em. 

          4. Công chức Lao động Thương binh và Xã hội phường 
 

            - Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thực hiện phòng, chống tai nạn 
thương tích, đuối nước ở trẻ em. Phối hợp với các ban ngành đoàn thể phường tăng 



cường phổ biến, truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của 
các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân về phòng, chống đuối nước 

trẻ em. 
 
           - Kiểm tra các hoạt động bơi lội, vui chơi, giải trí trên địa bàn nhằm ngăn 
chặn và giảm thiểu tai nạn thương tích và phòng chống đuối nước trẻ em. 
           - Báo cáo kịp thời về phòng lao động - Thương binh và Xã hội thành phố 
những vụ việc tai nạn, thương tích trẻ em nghiêm trọng, đặc biệt là trẻ em tử vong 
do tai nạn, thương tích, đuối nước xảy ra tại địa phương để kịp thời chỉ đạo, khắc 
phục 
 

          5. Các trường học  

           - Đẩy mạnh 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. Tổ chức các buổi học phổ biến kiến thức, kỹ 

năng về phòng, chống đuối nước trẻ em đến các trường học, lớp học trên địa bàn 

quản lý, tăng cường công tác quản lý học sinh trong các hoạt động ngoại khóa. 
 
          - Tăng cường phối hợp trong việc triển khai, mở rộng việc dạy kỹ năng an 

toàn phòng, chống tai nạn thương tích và phòng, chống đuối nước cho học sinh. 
 

6. Trạm Y tế phường 
 

            - Triển khai đánh giá công nhận Cộng đồng an toàn, phòng, chống tai nạn, 
thương tích trẻ em tại cộng đồng. 
 
            - Tăng cường công tác cấp cứu, điều trị cho trẻ em bị tai nạn, thương tích. 
 

           7. Công chức Văn hóa thông tin 
 

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như đưa các tin 

bài về phòng, chống tai nạn thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em; cách 

sơ cứu đúng cho mọi tầng lớp nhân dân và trẻ em để biết phòng tránh đuối nước 

trẻ em đặc biệt vào dịp hè. 
 

8. Công an phường 
 

            - Tăng cường công tác truyền thông phòng, ngừa tai nạn thương tích, đuối 
nước trẻ em, đặc biệt trong dịp hè. 
 
 

           9. Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức đoàn thể 
 

            - Phối hợp thực hiện triển khai chương trình phòng, chống tai nạn thương 
tích trẻ em; tăng cường công tác truyền thông phòng, chống đuối nước trẻ em. 

            - Đoàn thành niên phường phối hợp với nhà trường, 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 . 

10. Tổ trưởng các tổ dân phố 
 

            - Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước trẻ 
em đến người dân; vận động gia đình thường xuyên quan tâm, trông giữ, giám sát, 
nhắc nhở trẻ em về nguy cơ tai nạn, thương tích, đuối nước. 
 
           - Rà soát, phát hiện kịp thời các đồ dùng, công trình chứa nước, các khu vực 

hố nước, hồ ao, sông, vùng nước sâu, nguy hiểm thường xảy ra tai nạn đuối nước 
hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để có biện pháp chủ động, phòng ngừa, 



bảo đảm an toàn cho trẻ em, cụ thể như yêu cầu làm nắp đậy, rào chắn, đặt biển 
cảnh báo, phân công lực lượng cảnh giới. 
          - Vận động sự tham gia của cộng đồng và tăng cường tổ chức cho trẻ em học 
bơi và kỹ năng an toàn trong môi trường nước để phòng ngừa đuối nước phù hợp 
với điều kiện thực tế tại địa phương. 
 
          - Báo cáo kịp thời về Ủy ban nhân dân phường khi có vụ việc tai nạn, 
thương tích trẻ em nghiêm trọng, đặc biệt là trẻ em tử vong do tai nạn, thương tích, 

đuối nước xảy ra tại cơ sở để kịp thời khắc phục. 

  Trên đây là nội dung công văn về việc tăng cường các biện pháp phòng, 

chống tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em của UBND phường Ngọc 

Xuân./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- TT ĐU, HĐND, UBMTTQ phường; 

- CT, PCT UBND phường; 

- Lưu: VP, VHXH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

La Huy Mẫn 
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