UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KRÔNG PA
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/UBND-VX

Krông Pa, ngày

tháng

năm 2022

V/v tăng cường triển khai công tác
bảo vệ trẻ em, phòng chống tai nạn
thương tích, đuối nước ở trẻ em

Kính gửi:
- Các cơ quan, ban ngành huyện;
- Uỷ ban nhân các xã, thị trấn.
Thời điểm những ngày đầu tháng 6 năm 2022, trên địa bàn huyện liên
tiếp xảy ra 02 vụ việc dẫn đến 02 trẻ em bị đuối nước hết sức thương tâm (01 vụ
tại xã Krông Năng và 01 vụ tại xã Chư RCăm), cả 02 vụ việc đều có nguyên
nhân chính từ sự thiếu quản lý, lơ là, chủ quan, mất cảnh giác của người lớn đối
với việc theo dõi, quản lý trẻ em.
Trước tình hình trên, để giảm thiểu đến mức thấp nhất tình trạng trẻ em
bị tai nạn thương tích, nhất là trẻ em bị tử vong do đuối nước, UBND huyện
yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn tăng
cường công tác bảo vệ trẻ em, đồng thời triển khai thực hiện tốt một số nhiệm
vụ sau:
1. Yêu cầu UBND các xã, thị trấn:
- Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thường xuyên các nhiệm vụ kế
hoạch công tác trẻ em năm 2022, kế hoạch tháng hành động vì trẻ em, kế hoạch
tổ chức các hoạt động hè năm 2022 tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích và an toàn
cho trẻ em tham gia tại cơ sở.
- Chỉ đạo các ban, đoàn thể xã, các thôn, buôn tăng cường công tác phối
hợp tổ chức các hoạt động truyền thông thường xuyên tại cơ sở, bám sát các nội
dung công tác bảo vệ, quản lý trẻ em, tuyên truyền phòng tránh các nguy cơ tai
nạn thương tích, nhất là tai nạn đuối nước đối với trẻ em. Tuyên truyền, vận
động, nhắc nhở từng hộ dân ở thôn buôn, đặc biệt là các gia đình có trẻ em làm
tốt công tác quản lý, theo dõi, kiểm soát, đảm bảo sự an toàn của trẻ em tại hộ
gia đình và khi tham gia các hoạt động xã hội; tăng cường công tác cảnh báo
các khu vực nguy hiểm, mất an toàn, có nguy cơ cao về tai nạn thương tích,
nguy cơ về tai nạn đuối nước để người dân, bản thân trẻ em nhận biết và phòng
tránh.
- Kiểm tra và tổ chức gắn các biển cảnh báo về khu vực nguy hiểm, khu
vực mất an toàn, có nguy cao về tai nạn thương tích, nguy cơ cao đuối nước
(khu vực hạ thế lưới điện, các công trình đang thi công, khu vực hay xảy ra tai
nạn giao thông, khu vực sạt lở, khu vực khai thác cát, các hồ nước sâu ngoài
cộng đồng, các bể chứa, thùng, lu vại chứa nước tại gia đình …) để người dân
cảnh giác, trẻ em biết và phòng tránh.
2. Các cơ quan, ban ngành huyện:
Theo lĩnh vực quản lý và chức năng, nhiệm vụ của ngành, cơ quan, đơn
vị tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị trực thuộc

đẩy mạnh thực hiện công tác truyền thông, nâng cao nhận thức và trách nhiệm
của gia đình, cộng đồng dân cư đối với công tác quản lý và bảo vệ trẻ em; tăng
cường công tác thông tin, khuyến cáo, cảnh báo về các nguy cơ tai nạn đuối
nước và tình trạng trẻ em bị đuối nước thường xuyên tại cơ sở; nhắc nhở từng
gia đình không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, không để trẻ em tự tham gia các
hoạt động tắm sông, suối ao, hồ hoặc vui chơi tại các khu vực có vùng nước khi
không có sự kiểm soát của người lớn.
- Phòng Giáo dục Đào tạo huyện: Chỉ đạo các đơn vị trường học tiếp tục
làm tốt công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng dân cư trong
việc quản lý, giáo dục trẻ em, học sinh trong thời gian học sinh nghỉ hè.
- Phòng Lao động- TB&XH huyện: Theo dõi, tham mưu chỉ đạo triển
khai thực hiện kịp thời các chương trình, kế hoạch công tác trẻ em; tổ chức
kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích ở trẻ em,
đặc biệt là các biện pháp phòng chống đuối nước; theo dõi, nắm bắt thông tin
các vụ việc tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước xảy ra trên địa bàn huyện có
nạn nhân là trẻ em để kịp thời tham mưu đề xuất chính sách trợ giúp và báo cáo
thông tin vụ việc với cấp trên; phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền về
phòng chống đuối nước ở trẻ em.
- Đoàn thanh niên Cộng sản HCM huyện: Tăng cường công tác chỉ đạo tổ
chức đoàn ở cơ sở phối hợp với các lực lượng ở địa phương làm tốt công tác
quản lý, giáo dục trẻ em trong thời gian nghỉ hè; đẩy mạnh triển khai các hoạt
động hè thu hút trẻ em tham gia; tổ chức thực hiện thường xuyên các hoạt động
tuyên truyền, phổ biến, nâng cao năng lực nhận thức, kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ
em trước các nguy cơ về tai nạn thương tích, tai nạn đưới nước, nguy cơ xâm
hại, bạo hành, ngược đãi.
- Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện: Thường xuyên biên tập,
xây dựng tin bài tuyên truyền về phòng chống tai nạn thương tích ở trẻ em, đặc
biệt là tai nạn giao thông và đuối nước ở trẻ em.
Nhận được công văn này, UBND huyện đề nghị các cơ quan, ban ngành
huyện và yêu cầu UBND các xã, thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện các
biện pháp phòng chống tai nạn thương tích ở trẻ em nói chung, đặc biệt là
phòng tránh đuối nước ở trẻ em, không để tình trạng trẻ em bị đuối nước tiếp
tục xảy ra trong thời gian tới./.
Nơi nhận:
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- TT. UBMTTQ huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Phòng Lao động TBXH huyện;
- Trung tâm VHTTTT huyện;
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