
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH QUẢNG NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /UBND-KGVX 
V/v tăng cường công tác phòng, chống 

tai nạn, thương tích, phòng, chống 
đuối nước trẻ em

Quảng Nam, ngày       tháng 4 năm 2022

Kính gửi: 
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Công điện số 01/CĐ-UBQGVTE ngày 04/4/2022 của Ủy ban 
Quốc gia về trẻ em về việc tăng cường công tác phòng, chống tai nạn, thương 
tích, phòng, chống đuối nước trẻ em; để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn tình 
trạng tai nạn, thương tích và đuối nước trẻ em, đảm bảo cho trẻ em được phát 
triển toàn diện, sống trong môi trường an toàn, lành mạnh; Ủy ban nhân dân tỉnh 
đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Sở, Ban, ngành, Hội, 
đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện 
các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Tăng cường công tác bảo vệ trẻ em; 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 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 và Kế hoạch số 7401/KH-UBND ngày 20/10/2021 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ 
em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030.

2. Đẩy mạnh công tác 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 công 
tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, phòng, chống đuối nước trẻ em. 
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. 

3. Tăng cường phối hợp liên ngành trong việc chỉ đạo, triển khai công tác 
phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em ở các cấp, các ngành; huy 
động sự tham gia của các cấp, các ngành, đoàn thể và cộng đồng xã hội trong 
việc phát hiện, giám sát, cảnh giới, gia cố, cải tạo các khu vực có nguy cơ gây 
tai nạn, thương tích cho trẻ em, đặc biệt là khu vực có nguy cơ gây đuối nước 
đối với trẻ em.

4. Huy động nguồn lực xây dựng, bảo dưỡng cơ sở vật chất, thiết chế thể 
dục, thể thao, phát triển hệ thống bể bơi thông minh, bể bơi tự tạo để tổ chức các 
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lớp dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước và phổ cập bơi an toàn cho trẻ 
em; tổ chức các hoạt động rèn luyện thể dục, thể thao, các hoạt động vui chơi, 
giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật cho trẻ em trong mùa hè.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện phòng, chống 
tai nạn, thương tích trẻ em của các cơ quan, tổ chức, chính quyền các cấp gắn 
với trách nhiệm của người đứng đầu, đặc biệt tại các địa phương, địa bàn xảy ra 
các vụ việc tai nạn thương tích nghiêm trọng và có trẻ em tử vong. Ngăn chặn, 
xử lý việc cung cấp, lan truyền các sản phẩm, nội dung phản cảm, có hại, tác 
động tiêu cực đến sự phát triển toàn diện của trẻ em. 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 phương, 
cơ sở.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân 
cấp xã có kế hoạch cụ thể, phân công cán bộ, công chức, các ngành, đoàn thể 
liên quan triển khai kiểm tra, rà soát, phát hiện kịp thời, loại bỏ các nguy cơ gây 
tai nạn, thương tích, đuối nước, rơi, ngã và các nguy cơ mất an toàn khác tại địa 
bàn và các hộ gia đình, trường học, lớp học; có biện pháp chủ động khắc phục, 
phòng ngừa, cảnh giới, nhắc nhở để bảo đảm môi trường sống an toàn cho trẻ 
em; phối hợp với gia đình/người chăm sóc trẻ 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. Tổng hợp tình hình trẻ em bị tai nạn, thương tích, đuối nước tại địa bàn 
phụ trách, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội) theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, 
các Sở, Ban, ngành, cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 
phố khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;                      
- Cục Trẻ em - Bộ LĐ-TB&XH;
- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Thường trực Huyện, Thị, Thành ủy;
- CPVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH, KGVX.
F:\An\2022\Lao dong-Thuong binh, Xa hoi\Bao tro, tro giup xa hoi va tre em\
220422-CV UBND tinh tăng cường công tác phòng, chống tai nạn, thương tích,
 phòng, chống đuối nước trẻ em.doc

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 

[daky]
Trần Anh Tuấn
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