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Kính gửi: 

                                             - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;  

                                             - UBND các huyện, thành phố. 

  

 Thực hiện Quyết định 234/QĐ-TTg, ngày 05/02/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai 

đoạn 2016 – 2020, trong những năm qua với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND 

tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và cấp ủy, chính quyền trong tỉnh đã có 

nhiều biện pháp, quan tâm triển khai công tác phòng, chống tai nạn, thương tích 

nói chung và phòng, chống tai nạn đuối nước cho học sinh, trẻ em nói riêng. Tuy 

nhiên các vụ tai nạn đuối nước vẫn xảy ra trên địa bàn tỉnh, tính trong 5 tháng 

đầu năm 2020, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 07 vụ tai nạn đuối nước hết sức 

thương tâm làm chết 8 trẻ em, độ tuổi từ 3 đến 10 tuổi; các vụ tai nạn xảy ra do 

nhiều nguyên nhân cả khách quan và chủ quan đã tạo sự lo lắng, bất an cho gia 

đình và xã hội. 

Để tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tai nạn, thương tích và 

đuối nước cho học sinh, trẻ em, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể 

tỉnh, UBND các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo, tập trung thực hiện tốt 

một số nhiệm vụ sau: 

1. Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, 

trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về các biện pháp phòng, chống 

đuối nước trẻ em thông qua các buổi họp thôn, khu phố, trên các phương tiện 

thông tin đại chúng, trên loa truyền thanh. Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu 

quả Kế hoạch số 33/KH-UBND, ngày 24/02/2020 của UBND tỉnh về tổ chức Lễ 

phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2020. 

2. Tuyên truyền, vận động các gia đình thường xuyên quan tâm, giám sát 

trẻ em, đặc biệt trong thời gian nghỉ hè, mùa mưa bão, khu vực có nguy cơ tiềm 

ẩn xảy ra tai nạn đuối nước; chủ động đưa trẻ em đi học bơi, học kỹ năng an 

toàn trong môi trường nước; phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối 

nước trẻ em cho người dân và trẻ em. 

3. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị 

trấn tiếp tục hướng dẫn, triển khai thực hiện, nhân rộng nhiều mô hình tiêu biểu 

như: ngôi nhà an toàn, trường học an toàn, cộng đồng an toàn nhằm phòng 

chống tai nạn, thương tích trẻ em. Rà soát, kịp thời phát hiện 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 cảnh báo, chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho trẻ em, cụ 
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thể như: làm rào chắn, lấp hố nước, đậy nắp giếng, cắm biển cảnh báo tại các hố 

nước, hồ ao, sông ngòi, các khu vực nước sâu, nguy hiểm, không cho trẻ em 

chơi gần khu vực nguy hiểm để loại bỏ các nguy cơ gây đuối nước. Quan tâm hỗ 

trợ, trang bị kỹ năng, kiến thức dạy bơi cho trẻ em, kỹ năng an toàn trong môi 

trường nước. 

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo tổ chức tốt Lễ phát động theo 

Kế hoạch số 33/KH-UBND, ngày 24/02/2020 của UBND tỉnh; thường xuyên 

tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân tập 

luyện môn bơi, phòng chống đuối nước năm 2020.  

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh chỉ đạo các Huyện Đoàn, 

Thành Đoàn tổ chức các lớp dạy bơi cho thanh thiếu nhi.  

5. Các cấp, các ngành tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các 

quy định về an toàn giao thông đường thủy, công tác phòng, chống tai nạn đuối 

nước trẻ em tại cơ sở, trường học, thôn, bản, khu dân cư; kịp thời phát hiện và 

xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.  

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Giáo 

dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường phối hợp với Đoàn 

Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh đề xuất nhiều giải pháp cụ thể để thực 

hiện tốt công tác quản lý, bảo đảm an toàn cho trẻ em ở trường học, trong gia 

đình và cộng đồng. 

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, 

thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo trên./. 

Nơi nhận:                                                                               
- Như trên;                                                                                          
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các Phòng: KG-VX, TH-NC, TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX(NCD). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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