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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị chuyên đề “Giải pháp hạn chế tình hình tai nạn thương tích 

trẻ em, đặc biệt là phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh”  

 

Thời gian qua, công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, nhất là 

phòng, chống xâm hại và đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh luôn được Tỉnh ủy, Ủy 

ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo, đã ban hành nhiều văn bản triển khai thực 

hiện. Tuy nhiên, tình trạng tai nạn thương tích, nhất là tình trạng đuối nước trẻ em 

vẫn còn xảy ra ở một số địa phương, gây ra những hậu quả hết sức nặng nề cho gia 

đình và xã hội, ảnh hưởng đến công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh. 

Để khắc phục tình trạng nêu trên; đồng thời, phát huy vai trò chủ động của 

các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em thời 

gian đến. Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị chuyên đề để 

bàn giải pháp hạn chế tình hình tai nạn thương tích, đặc biệt là phòng, chống đuối 

nước ở trẻ em trên địa bàn tỉnh, với nội dung cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:  

1. Mục đích: 

- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền các địa phương và 

ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đối với việc chỉ đạo, quản lý, thực hiện 

phòng, chống đuối nước cho trẻ em.  

- Phân tích, đánh giá đúng thực trạng, tình hình, kết quả của công tác phòng, 

chống đuối nước trẻ em trong thời gian qua. Chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó 

khăn, vướng mắc; những đề xuất, kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả 

công tác phòng, chống tai nạn thương tích, nhất là đuối nước ở trẻ em.  

2. Yêu cầu: 

- Việc tổ chức Hội nghị phải được chuẩn bị chu đáo, thiết thực, hiệu quả, 

tránh phô trương, hình thức. Đồng thời, đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, 

chống dịch Covid-19. 

- Nội dung các báo cáo tham luận, phát biểu ý kiến tại Hội nghị cần đánh giá 

đúng tình hình, thực trạng công tác phòng, chống tai nạn đuối nước ở trẻ em; trên 

cơ sở đó đưa ra các giải pháp mang tính khả thi và phù hợp với tình hình thực tế 

của địa phương để triển khai thực hiện trong thời gian đến.  

II. CHỦ ĐỀ HỘI NGHỊ: 

Hội nghị chuyên đề “Giải pháp hạn chế tình hình tai nạn thương tích trẻ 

em, đặc biệt là phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh”. 
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III. NỘI DUNG HỘI NGHỊ: 

1. Đánh giá thực trạng và tình hình thực hiện công tác chỉ đạo, lãnh đạo và 

triển khai thực hiện việc phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em trong thời gian qua; 

những kết quả đạt được, tồn tại, khó khăn, vướng mắc; nhiệm vụ, giải pháp trong 

thời gian đến. 

2. Nội dung tham luận, phát biểu liên quan đến chủ đề Hội nghị, cụ thể: 

- Nêu thực trạng về công tác phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh 

trong thời gian vừa qua; những nguyên nhân dẫn đến tai nạn đuối nước ở trẻ em; 

các chính sách, giải pháp đã thực hiện để ngăn ngừa và phòng chống đuối nước trẻ 

em của các cấp, các ngành; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện;  

- Đánh giá công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, kiến 

thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước trẻ em đối với các cấp, các ngành, cá 

nhân, tổ chức, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và trẻ em. 

- Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm; những mô hình, cách làm hay nhằm giảm 

thiểu mức thấp nhất tỷ lệ trẻ em tử vong do đuối nước. 

- Thảo luận đề ra các giải pháp triển khai thực hiện phòng, chống đuối nước 

trẻ em theo quy định của pháp luật về quản lý nhà nước và kinh nghiệm thực tiễn 

phù hợp với tình hình thực tế hiện nay và đảm bảo an toàn, nâng cao hiệu quả 

phòng, chống đuối nước ở trẻ em. 

- Vai trò chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và cơ chế phối kết hợp giữa các 

ban, ngành, đơn vị, địa phương đối với công tác tuyên truyền phòng, chống đuối 

nước ở trẻ em; triển khai các giải pháp đồng bộ, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng, 

tránh, hạn chế tối đa các trường hợp tai nạn thương tích do đuối nước nhằm nâng 

cao nhận thức của người dân và trẻ em trong việc nhận diện các nguy cơ mất an 

toàn đối với trẻ em.  

         IV. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN HỘI NGHỊ: 

1.Thành phần tham dự: Dự kiến khoảng 120 đại biểu. 

- Cấp tỉnh: 

+ Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về 

Bảo vệ và chăm sóc trẻ em tỉnh, chủ trì Hội nghị. 

+ Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh: lãnh đạo các Sở, ngành (04 đại biểu). 

+ Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh: Lãnh đạo các Sở, ngành (13 đại biểu). 

+ Phòng Người có công và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 

02 đại biểu. 

- Cấp huyện:  5 đại biểu/đơn vị 

+ Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân;  

+ Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Trưởng phòng Giáo dục 

và Đào tạo; 

+ Bí thư huyện, thành đoàn; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ. 
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- Cấp xã: đại diện lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn (65 đại biểu). 

-  Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (tham dự và đưa tin). 

2. Thời gian: 01 buổi, dự kiến trong tháng 3/2022 (Thời gian, địa điểm cụ 

thể sẽ có giấy mời sau). 

V. KINH PHÍ: Trích từ nguồn kinh phí chi sự nghiệp xã hội của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội được phân bổ năm 2022. 

VI. CHƯƠNG TRÌNH VÀ PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ NỘI DUNG 

PHÁT BIỂU TẠI HỘI NGHỊ: 

1. Chương trình Hội nghị: 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

- Báo cáo tóm tắt, đánh giá thực trạng và tình hình công tác phòng, chống 

đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua (Đài phát thanh – Truyền 

hình tỉnh phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện trình chiếu 

Video clip);  

- Tham luận, thảo luận, phát biểu của các địa phương, đơn vị; 

- Đại biểu thảo luận; 

- Chủ trì Hội nghị kết luận. 

2.  Phân công nội dung tham luận tại Hội nghị:  

2.1. UBND cấp huyện, xã: Đánh giá tình hình triển khai công tác phòng, 

chống đuối nước tại địa phương; nguyên nhân dẫn đến tai nạn đuối nước ở trẻ em. 

Những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đánh giá vai trò chỉ 

đạo của cấp ủy, chính quyền và cơ chế phối kết hợp giữa các ban, ngành, đơn vị, 

địa phương đối với công tác phòng, chống đuối nước ở trẻ em; các giải pháp triển 

khai thực hiện phòng, chống đuối nước trẻ em trong thời gian đến. Đề xuất, kiến 

nghị (nếu có). 

2.2. Sở Giáo dục và Đào tạo: Tình hình triển khai các hoạt động, công tác 

tuyên truyền về phòng, chống đuối nước trẻ em; việc tổ chức phối hợp dạy bơi cho 

học sinh tại các cơ sở giáo dục đào tạo. Kết quả đã triển khai thực hiện; những khó 

khăn, vướng mắc và các giải pháp để tổ chức thực hiện trong thời gian đến phù hợp 

với tình hình thực tế của địa phương nhằm hạn chế tình trạng đuối nước ở trẻ em. 

2.3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

Tình hình triển khai các hoạt động, công tác tuyên truyền về phòng, chống 

đuối nước trẻ em; việc tổ chức dạy bơi cho học sinh, trẻ em trong thời gian qua. Kết 

quả đã triển khai thực hiện; những khó khăn, vướng mắc và các giải pháp để tổ 

chức thực hiện trong thời gian đến phù hợp với tình hình thực tế của địa phương 

nhằm hạn chế tình trạng đuối nước ở trẻ em. 

2.4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

Công tác kiểm tra, đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi, ao, hồ phục vụ 

sản xuất để đảm bảo an toàn, không để xảy ra đuối nước trong thời gian qua; Các 
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giải pháp để tổ chức thực hiện trong thời gian đến phù hợp với tình hình thực tế của 

địa phương nhằm hạn chế tình trạng đuối nước ở trẻ em. 

Ngoài ra, các ngành, đơn vị khác cần chuẩn bị những ý kiến phát biểu; đề 

xuất các giải pháp nhằm hạn chế tình hình đuối nước trẻ em phát biểu tại Hội nghị. 

Các phát biểu cần ngắn gọn, tập trung đánh giá công tác đã triển khai; những 

tồn tại, hạn chế cần khắc phục và nêu những giải pháp thiết thực, phù hợp với tình 

hình thực tế của địa phương để làm tốt công tác phòng, chống đuối nước trong thời 

gian đến. Các bài tham luận đề nghị gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã 

hội trước ngày 15/3/2022 để tổng hợp. 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:  

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị nội dung, 

kinh phí và các điều kiện khác có liên quan tổ chức Hội nghị; báo cáo, xin ý kiến 

của lãnh đạo UBND tỉnh về thời gian và địa điểm tổ chức hội nghị. 

- Tham mưu xây dựng Báo cáo đánh giá thực trạng và tình hình công tác 

công tác phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua; 

Những kết quả đạt được, tồn tại, khó khăn, vướng mắc. Phương hướng nhiệm vụ 

trong thời gian đến; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng 

phóng sự để phục vụ tại hội nghị. 

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: 

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị các điều kiện 

liên quan phục vụ Hội nghị; bố trí lịch và phát hành Giấy mời Hội nghị theo Kế 

hoạch.  

3. Đài phát thanh - truyền hình tỉnh: 

Phối hợp cùng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện phóng sự 

tóm tắt, đánh giá thực trạng và tình hình công tác phòng, chống đuối nước trẻ em 

trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua để trình chiếu tại Hội nghị. 

4. Các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:  

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện công tác phòng, chống đuối nước trẻ 

em trong thời gian qua; những kết quả đạt được, tồn tại, khó khăn, vướng mắc; 

phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian đến để phát biểu, trao đổi tại 

Hội nghị./. 

 
Nơi nhận: 
- TT. Tỉnh ủy; TT.HĐND tỉnh (báo cáo); 

- CT, PCT Nguyễn Long Biên;  

- Như thành phần tham dự; 

- VPUB: CVP, PVP (NĐT); 

- Lưu: VT, VXNV. NVT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Biên 
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