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Kính gửi:  

 - Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

 - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.  

 

Thời gian qua, tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã xảy ra các vụ tai 

nạn thương tích, đặc biệt là tai nạn đuối nước dẫn đến tử vong ở trẻ em, gần đây 

nhất (ngày 30/11/2021), trên địa bàn xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải xảy ra 01 vụ 

tai nạn đuối nước thương tâm tại kênh Bắc làm tử vong 02 em trong cùng một 

gia đình,… gây ra những mất mát hết sức to lớn đối với gia đình và lo lắng trong 

xã hội. Nguyên nhân phổ biến dẫn đến các vụ tử vong do đuối nước trên địa bàn 

tỉnh thời gian qua là do môi trường sống ở một số địa phương không an toàn, 

luôn hiện diện các nguy cơ gây nguy hiểm đối với trẻ em, nhất là trong mùa 

mưa, lũ và do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các em không được đến 

trường như hiện nay. Đối với gia đình, do điều kiện kinh tế phải đi làm ăn xa, ít 

có điều kiện theo dõi, quản lý trẻ em; một số trường hợp cha, mẹ hoặc người 

chăm sóc trẻ em chưa nhận thức đầy đủ và còn chủ quan trong việc bảo vệ, quản 

lý con em phòng tránh các tai nạn thương tích, đuối nước. Ngoài ra, do một số 

trường hợp trẻ em chưa được trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy 

hiểm xảy ra nên dễ dẫn đến tai nạn đuối nước. 

Để hạn chế tình trạng trẻ em bị tử vong do đuối nước, tạo môi trường 

sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em; đồng thời thực hiện có hiệu quả Quyết định 

số 1248/QĐ-TTg ngày 19/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương 

trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 

4197/KH-UBND ngày 15/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai 

Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên 

địa bàn tỉnh,  

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

thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo và tổ chức 

triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:  

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch 933/KH-UBND ngày 

25/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện 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 và các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh 

về công tác phòng, chống tai nạn thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em. 

Trong đó, cần xây dựng Kế hoạch cụ thể, đưa ra các giải pháp thiết thực, phù 

http://hscvsoldtbxh.ninhthuan.gov.vn/soldtbxh/VBden.nsf/str/8A35DA5865C7409F472586870037288C?OpenDocument
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http://hscvsoldtbxh.ninhthuan.gov.vn/soldtbxh/VBden.nsf/str/8A35DA5865C7409F472586870037288C?OpenDocument
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hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị và tổ chức triển khai thực hiện 

một cách nghiêm túc và hiệu quả; đảm bảo hạn chế thấp nhất tình trạng tai nạn 

thương tích và đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh; tạo môi trường sống lành 

mạnh, thân thiện và an toàn cho trẻ em.  

2. Đẩy mạnh các hoạt động phối hợp liên ngành để triển khai có hiệu quả 

công tác phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước trẻ em. Tăng cường 

công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các 

cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân về phòng, chống đuối nước trẻ em. Tiếp tục 

triển khai việc xây dựng “Ngôi nhà an toàn”, “Trường học an toàn” và “Cộng 

đồng an toàn”, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. 

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

- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em 

(BVCSTE); phòng, chống đuối nước trẻ em tại các địa phương theo định kỳ và 

đột xuất; đảm bảo nâng cao trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 

bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở các cấp, nhất là cấp xã và trách nhiệm của từng thành 

viên Ban Chỉ đạo trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em; 

phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em.   

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương tăng cường các hoạt động 

tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn, 

thương tích; phòng, chống đuối nước trẻ em cho đội ngũ cán bộ làm công tác 

BVCSTE ở các cấp, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và cho chính trẻ em; chỉ 

đạo việc thực hiện mô hình “Ngôi nhà an toàn, phòng chống tai nạn thương 

tích trẻ em”, “Xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em”... 

4. Sở Giáo dục và Đào tạo: 

- Chỉ đạo các trường, cơ sở giáo dục triển khai thường xuyên và có hiệu 

quả các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích 

và đuối nước cho học sinh, trẻ em trong trường học. 

- Tăng cường giáo dục, đổi mới phương pháp tuyên truyền nâng cao 

nhận thức cho giáo viên, phụ huynh, đặc biệt là học sinh về kiến thức, kỹ năng 

phòng, chống đuối nước trẻ em; cần nghiên cứu, giáo dục kỹ năng phòng 

chống đuối nước trẻ em trong hệ thống các trường học; có tổ chức kiểm tra, 

đánh giá nhận thức của học sinh về phòng, chống tai nạn thương tích, đuối 

nước trẻ em. 

- Triển khai các mô hình thí điểm dạy bơi trong trường tiểu học, trung 

học cơ sở từ đó nhân rộng trong toàn tỉnh; thực hiện tốt mô hình “Trường học 

an toàn” trong phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em… 

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

- Chỉ đạo các đơn vị quản lý, khai thác đập, hồ chứa thủy lợi phải thường 

xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát các vị trí có nguy cơ xảy ra đuối nước; thực hiện 
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các biện pháp cần thiết để ngăn chặn, phòng ngừa. Thông báo kịp thời việc vận 

hành xả lũ cho người dân (nhất là vùng hạ du sau đập) để chủ động phòng tránh; 

kiểm tra khu vực hạ du trước khi vận hành xả lũ nhằm hạn chế các thiệt hại, đặc 

biệt là thiệt hại về tính mạng con người. 

- Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các chủ hồ, đập vận 

hành công trình theo đúng quy định, thực hiện cắm biển cảnh báo, lập rào chắn 

và thực hiện các biện pháp cần thiết khác để ngăn chặn, phòng ngừa tai nạn đuối 

nước xảy ra; tuyệt đối không để cho người dân (nhất là trẻ em) vào khu vực lòng 

hồ tắm, đánh bắt cá và chịu trách nhiệm khi để xảy ra tai nạn đuối nước ở nơi 

mình quản lý. Đối với các hồ, đập tích nước có kết hợp kinh doanh dịch vụ vui 

chơi giải trí trên mặt nước, ngoài việc cắm biển cảnh báo phải trang bị áo phao, 

có lực lượng và trang thiết bị cần thiết để cứu hộ cứu nạn. 

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Đẩy mạnh triển khai Chương trình 

bơi an toàn cho trẻ em, nhất là trong trường học và các địa bàn xảy ra nhiều tai 

nạn đuối nước trẻ em; tăng cường thanh tra, kiểm tra và quản lý chặt chẽ việc 

chấp hành các quy định an toàn tại các bể bơi; kiên quyết không cấp phép hoạt 

động đối với những bể bơi không đủ điều kiện đảm bảo an toàn bơi; tổ chức 

đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên dạy bơi, dạy kỹ năng 

an toàn trong môi trường nước cho trẻ em tại cộng đồng, trường học, cơ sở thể 

dục, thể thao. 

7. Sở Thông tin và Truyền thông: 

Chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố phối hợp với 

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tăng cường tuyên truyền trên các phương 

tiện thông tin đại chúng của địa phương; xây dựng tài liệu phát thanh và tăng số 

lần phát thanh về phòng chống tai nạn thương tích, đặc biệt là tai nạn đuối nước 

trẻ em. 

8. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: 

- Khẩn trương rà soát lại các khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước 

như: sông, hồ, ao, suối, kênh, mương nước, hố nước, giếng nước, cống thoát 

nước, công trình đang thi công và nguy cơ mất an toàn khác dễ gây tai nạn 

thương tích cho trẻ em mà chưa có biển cảnh báo nguy hiểm hoặc biển cảnh báo 

bị hư hỏng, chưa có rào chắn để có biện pháp chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời. Xử lý 

các tổ chức, cá nhân vi phạm, có liên quan đến việc không đảm bảo an toàn, gây 

nguy hiểm và tử vong cho trẻ em trong quá trình lao động sản xuất.  

- Rà soát các hộ gia đình tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn thương tích, đuối 

nước trẻ em để kiểm tra việc trang bị các điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo an 

toàn cho trẻ em. 

- Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban 

nhân dân xã, phường, thị trấn đến từng thôn, khu phố, từng hộ gia đình có môi 

trường sống tìm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em 
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để thực hiện tuyên truyền, nhắc nhở, khuyến cáo người dân, cha mẹ, người chăm 

sóc trẻ em thường xuyên quan tâm, giám sát con em chặt chẽ trong các hoạt 

động vui chơi, giải trí hằng ngày, nhất là ở các vùng nông thôn đề phòng các 

nguy cơ dẫn đến tai nạn thương tích, đuối nước xảy ra. Hướng dẫn cụ thể các 

giải pháp phòng tránh; giúp đỡ hoặc vận động các tổ chức, cá nhân, doanh 

nghiệp giúp đỡ các hộ gia đình có trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và môi trường 

sống không đảm bảo an toàn để trang bị điều kiện cơ sở vật chất và các điều 

kiện cần thiết khác đảm bảo an toàn cho trẻ em không chỉ trong mùa mưa lũ mà 

trong cuộc sống hàng ngày của trẻ em. 

 - Chỉ đạo làm tốt công tác cứu nạn, cứu hộ và các biện pháp trợ giúp đối 

với các trường hợp trẻ em bị đuối nước xảy ra trên địa bàn đảm bảo nhanh 

chóng, kịp thời. 

 Yêu cầu các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

nghiêm túc triển khai thực hiện; định kỳ báo cáo kết quả triển khai thực hiện về 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Cục Trẻ em – Bộ LĐTBXH; 

- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh (b/c); 

- CT, PCT UBND tỉnh Nguyễn Long Biên; 

- VPUB: CVP, PVP (NĐT), CV; 

- Lưu VT, VXNV. NVT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Biên 
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