
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

 

Số:          UBND-VXNV 

V/v tăng cường thực hiện 

 các biện pháp phòng,  

chống đuối nước trẻ em  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Ninh Thuận, ngày          tháng 4 năm 2021 

   

                  Kính gửi: 

                            - Các Sở, ban ngành thuộc tỉnh; 

                            - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Thời gian qua, công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt 

là phòng, chống đuối nước trẻ em luôn được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh 

quan tâm chỉ đạo quyết liệt; đã ban hành nhiều văn bản triển khai, chỉ đạo thực 

hiện trong đó có Chỉ thị số 69-CT/TU ngày 16/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong công tác phòng, chống 

xâm hại và đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành, 

đoàn thể, địa phương đều xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 69-

CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm 

hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng tai nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước ở 

trẻ em. 

Tuy nhiên hiện nay  tình trạng đuối nước trẻ em vẫn còn xảy ra ở một số 

địa phương trong tỉnh. Gần đây nhất, vào ngày 30/3/2021 đã xảy ra 01 vụ đuối 

nước tại thôn Hoài Trung, xã Phước Thái, huyện Ninh Phước làm thương vong 

03 trẻ em (trong đó: 01 em đã phục hồi sau khi được sơ cấp cứu tại chỗ; 01 em 

hiện đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận đã qua cơn nguy 

kịch; 01 trẻ đã tử vong). Một trong các nguyên nhân dẫn đến tai nạn đuối nước 

là do thiếu sự quan tâm, giám sát của gia đình, nhà trường, cộng đồng và xã hội; 

các em chưa thực sự ý thức về sự nguy hiểm của việc tắm biển, tắm sông, suối, 

ao hồ, kênh mương khi không có người lớn cùng tham gia, giám sát; hệ thống 

biển báo, cảnh báo nguy hiểm ở một số khu vực có nguy cơ cao xảy ra đuối 

nước chưa được các địa phương quan tâm đúng mức (chưa có hoặc bị phai mờ); 

phần lớn các em thiếu kỹ năng bơi lội, kỹ năng bảo đảm an toàn và xử lý tình 

huống khi bơi lội, vì vậy khi bị đuối nước các em không tự bảo vệ được bản 

thân.  

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên; chủ động phòng, chống tai nạn 

đuối nước cho trẻ em trong thời gian đến, nhất là vào thời điểm đang vào mùa 

nắng nóng gay gắt, dịp nghỉ hè sắp đến của học sinh, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành, Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện một số nhiệm 

vụ trọng tâm sau: 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả các 

nhiệm vụ, giải pháp tại Kế hoạch số 933/KH-UBND ngày 25/02/2021 của 



UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện 69-CT/TU ngày 16/4/2020 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong công tác 

phòng, chống xâm hại và đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh; Công văn số 

3671/UBND-VXNV ngày 13/10/2020 của UBND tỉnh về tăng cường các biện 

pháp phòng, chống tai nạn, thương tích và đuối nước trẻ em và các văn bản chỉ 

đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành 

và nhân dân về công tác phòng chống đuối nước trẻ em, hạn chế thấp nhất tình 

trạng đuối nước xảy ra trên địa bàn, tạo môi trường sống làn mạnh, thân thiện 

cho trẻ em vui chơi, học tập. 

Tuyên truyền vận động và có biện pháp chế tài quyết liệt nhằm nâng cao 

nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cơ quan tổ chức, cá nhân về phòng chống 

tai nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước trẻ em. Tăng cường tuyên truyền trên 

các phương tiện thông tin đại chúng, cấp phát tài liệu, thông điệp truyền thông 

phòng chống đuối nước trẻ em. Nâng cao nhận thức của các gia đình trong việc 

quan tâm, quản lý, bảo vệ trẻ em trong các hoạt động vui chơi, giải trí hằng ngày 

đối với trẻ em, nhất là ở các vùng nông thôn để tránh tình trạng tai nạn thương 

tích, đuối nước xảy ra; xem xét lồng ghép đưa số vụ tai nạn thương tích, đuối 

nước trẻ em vào tiêu chí xét thi đua của các địa phương, đơn vị. 

2. Thời gian gần đây địa bàn huyện Ninh Phước liên tiếp xảy ra các vụ 

đuối nước thương tâm ở trẻ em: năm 2020 xảy ra 05 vụ làm tử vong 05 em; 

ngày 08/01/2021 xảy ra 01 vụ làm tử vong 01 trẻ tại Phước Vinh, ngày 

30/3/2021 xảy ra 01 vụ tại xã Phước Thái làm thương vong 03 trẻ em.   

Yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước cần tập trung chỉ đạo quyết 

liệt hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em 

trên địa bàn huyện. Tổ chức hội nghị quán triệt, bàn biện pháp hạn chế tình trạng 

đuối nước trẻ em trên địa bàn huyện; có giải pháp quyết liệt, thiết thực, hiệu quả 

để làm tốt công tác phòng, chống đuối nước ở địa phương trong thời gian đến; 

báo cáo kết quả cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 4/2021. 

3. Giao Sở Lao động - Thương binh và xã hội chủ trì phối hợp với các Sở, 

ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị chuyên đề bàn giải 

hạn chế tình trạng đuối nước ở trẻ em trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến. Thời 

gian tổ chức Hội nghị vào cuối tháng 4/2021. 

Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đôn đốc các cơ quan, đơn vị, 

địa phương trong việc triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo tại Văn bản này; 

thường xuyên báo cáo kết quả cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh biết, chỉ đạo 

kịp thời./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục Trẻ em-Bộ LĐTBXH; 

- TT.Tỉnh Ủy, TT.HĐND tỉnh (báo cáo); 

- Chủ tịch, PCT tỉnh Nguyễn Long Biên; 

- VPUB: CVP, PVP (NĐT); 

- Lưu: VT, VXNV. NVT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Biên 
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