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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM THỦY 

 

Số:           /UBND – LĐTBXH 

V/v tăng cường công tác phòng, 

chống tai nạn thương tích, tai nạn đuối 

nước cho trẻ em trên địa bàn huyện 

Cẩm Thủy và triển khai Công điện số 

01/CĐ-UBQGVTE ngày 20/4/2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

        Cẩm Thủy, ngày         tháng 5 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các phòng, ban: Lao động – TB&XH; Giáo dục và 

đào tạo; Văn hóa – thông tin; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện công văn số 5246/UBND- VX ngày 26/04/2021của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích, tai nạn 

đuối nước cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Công văn số 1244/SLĐTBXH 

- TEBĐG ngày 30/4/2021 của Sở Lao động – TB&XH tỉnh Thanh Hóa về việc 

triển khai Công điện số 01/CĐ-UBQGVTE của Ủy ban quốc gia về trẻ em về 

tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước, xâm hại trẻ em. 

UBND huyện Cẩm Thủy đề nghị các phòng, ban chuyên môn; UBND các 

xã, thị trấn thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Đề nghị các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã, thị trấn tiếp 

tục triển khai và thực hiện tốt các nội dung về phòng, chống tai nạn thương 

tích đối với trẻ em tại công văn số 514/UBND-LĐTBXH ngày 17/3/2021 của 

UBND huyện Cẩm Thủy và các nội dung trọng tâm trong thời gian tới: 

- Tiếp tục triển khai và thực hiện tốt Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 

26/05/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm 

thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em. Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 

27/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường chỉ đạo, thực 

hiện phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh và trẻ em trên 

địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Công điện số 01/CĐ-UBQGVTE ngày 20/4/2021 của Ủy 

ban quốc gia về trẻ em về tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước và 

xâm hại trẻ em. (Gửi kèm Công điện số 01/ CĐ-UBQGVTE ngày 20/4/2021) 

-  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 phòng, 

chống đuối nước trẻ em. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, 

chống đuối nước trẻ em đến từng trường học, lớp học, thôn, tổ dân phố, khu dân 
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cư; giáo dục, 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 các quy định và việc thực hiện các tiêu chuẩn, tiêu chí an toàn 

cho trẻ em tại gia đình, cộng đồng, trường học và các công trình xây dựng, khu 

chung cư, nhà cao tầng, các địa điểm có nguy cơ gây tai nạn thương tích đối với 

trẻ em để phát hiện kịp thời và có biện pháp chủ động phòng ngừa, bảo đảm an 

toàn cho trẻ em. Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của 

pháp luật về bảo đảm an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước cho 

trẻ em. 

- Tăng cường phối hợp liên ngành trong việc chỉ đạo, triển khai công tác 

phòng, chống tai nạn, thương tích và phòng ngừa trẻ em bị đuối nước; huy động 

sự tham gia của các tổ chức đoàn thể và của người dân trong việc phát hiện, giám 

sát, cảnh báo, gia cố các khu vực, địa điểm có nguy cơ gây tai nạn thương tích và 

tai nạn đuối nước đối với trẻ em. 

2. Phòng Lao động – TB&XH  

- Tham mưu, ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện về công tác 

phòng, chống tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước ở trẻ em. Tiếp tục hướng dẫn, 

đẩy mạnh xây dựng ngôi nhà an toàn theo Quyết định số 548/QĐ-LĐTBXH của 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành tiêu chí Ngôi 

nhà an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; xây dựng xã, phường, thị 

trấn phù hợp với trẻ em theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03/11/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ và Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 10/5/2019 của UBND tỉnh 

về ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị 

trấn phù hợp với trẻ em. 

- Phối hợp với các phòng, ban, các đơn vị có liên quan xây dựng và triển 

khai Kế hoạch phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em trên địa bàn huyện Cẩm 

Thủy giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.  

- Theo dõi, đôn đốc các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan tăng cường 

các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em; tổng hợp, báo cáo tình 

hình tai nạn thương tích xảy ra trên địa bàn huyện, triển khai các biện pháp hỗ trợ 

kịp thời khi có các vấn đề xảy ra.  

3. Phòng Giáo dục và đào tạo 

- Tiếp tục hướng dẫn, triển khai thực hiện, kiểm tra việc xây dựng “Trường 

học an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em”. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục 

thường xuyên rà soát, kiểm tra hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, 

thiết bị phục vụ các hoạt động vui chơi, sinh hoạt như: phòng học, đồ dùng thí 

nghiệm, tường rào, lan can, khu vui chơi,... trong khuôn viên nhà trường; kịp thời 
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sửa chữa, thay thế, khắc phục, đảm bảo các tiêu chí trường học an toàn, phòng, 

chống tai nạn thương tích. 

- Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh về công tác phối hợp 

quản lý học sinh, công tác phòng, tránh tai nạn thương tích và tai nạn đuối nước; 

thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt tập thể để nhắc nhở, khuyến cáo học 

sinh các biện pháp phòng, tránh các loại tai nạn thương tích như: tai nạn đuối 

nước, tai nạn giao thông, tai nạn do ngã, bỏng, điện giật, … 

- Triển khai cho các trường học trên địa bàn huyện phối hợp với UBND các 

xã, thị trấn tổ chức bàn giao và quản lý học sinh về sinh hoạt hè tại nơi cư trú, 

đảm bảo an toàn cho trẻ em trong dịp hè đặc biệt là tuân thủ các quy định trong 

công tác phòng, chống dịch Covid-19.  

4. Phòng Văn hóa – thông tin 

- Hướng dẫn, theo dõi và chỉ đạo Trung tâm văn hóa, thông tin, thể thao và 

du lịch, các cơ sở kinh doanh bể bơi thực hiện đầy đủ các quy định về tiêu chuẩn, 

chất lượng, trang thiết bị và đảm bảo an toàn cho trẻ trong quá trình tổ chức dạy 

bơi phòng, chống đuối nước và tuân thủ nghiêm các quy định trong phòng, chống 

dịch Covid-19. 

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả lễ 

phát động “Toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước”.  

- Phối hợp với các phòng, ban chuyên môn, các xã, thị trấn và các đơn vị 

có liên quan tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên, hướng dẫn 

viên, cộng tác viên cơ sở về dạy bơi an toàn phòng, chống đuối nước cho trẻ em. 

5. UBND các xã, thị trấn 

- Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện có hiệu quả các 

biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước cho trẻ em tại cộng 

đồng như: làm biển cảnh báo, làm nắp đậy các cống nước, rào chắn... Đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã, thị trấn về các nội 

dung, chương trình phòng, chống tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước trẻ em. 

Triển khai thực hiện có hiệu quả theo nội dung hướng dẫn tại Công điện số 

01/CĐ-UBQGVTE ngày 20/4/2021 của Ủy ban quốc gia về trẻ em. Đồng thời 

căn cứ vào các nội dung tại Công điện số 01/CĐ-UBQGVTE ngày 20/4/2021 

giao nhiệm vụ cụ thể và phối hợp liên ngành để tổ chức thực hiện đạt kết quả. 

- Kịp thời thông tin, triển khai các biện pháp hỗ trợ khi có các trường hợp 

bị tai nạn thương tích, đuối nước xảy ra.  
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Kết quả triển khai thực hiện báo cáo về UBND huyện (qua Phòng Lao 

động – TB&XH) vào ngày 25/5/2021 để tổng hợp báo cáo Sở Lao động – 

TB&XH theo quy định 

Trên đây là toàn bộ nội dung về tăng cường công tác phòng, chống tai nạn 

thương tích, tai nạn đuối nước cho trẻ em trên địa bàn huyện Cẩm Thủy và triển 

khai Công điện số 01/CĐ-UBQGVTE ngày 20/4/2021. Đề nghị các phòng, ban; 

các xã, thị trấn quan tâm triển khai thực hiện đạt kết quả./.  

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các phó chủ tịch;  

- Các phòng, ban: LĐ-TBXH, Giáo dục ĐT, VH- 

thông tin; 

- UBND các xã, thị trấn; (t/h) 

- Website huyện; 

- Lưu VT, LĐTBXH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Đức Hùng 
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