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Số          /UBND-LĐ 
V/v tăng cường công tác phòng, 

chống đuối nước, tai nạn thương 

tích đối với trẻ em trên địa bàn 

huyện 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tủa Chùa, ngày          tháng 4 năm 2022 

 

 

                     Kính gửi:   

 

 

  - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; 

  - Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

  - UBND các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Công văn số 685/SLĐTBXH-TE&BĐG ngày 31/3/2022 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên về việc tăng cường công tác 

phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích đối với trẻ em trên địa bàn tỉnh. 

UBND huyện Tủa Chùa đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nạm huyện, các 

đoàn thể huyện và yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND xã, thị trấn 

thực hiện tốt một số nội dung, như sau: 

1. Thực hiện nghiêm Luật Trẻ em ngày 05/4/2016; Chỉ thị số 23/CT-TTg 

ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo 

đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em. Tăng cường phối hợp liên ngành 

trong việc chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống đuối nước, tai nạn thương 

tích trẻ em; tập trung huy động sự tham gia của các tổ chức, đoàn thể và Nhân 

dân trong việc phát hiện, giám sát, cảnh báo các khu vực có nguy cơ gây đuối 

nước, tai nạn thương tích đối với trẻ em, nhất là trong mùa mưa lũ và các dịp 

nghỉ hè, nghỉ lễ, các ngày nghỉ học của trẻ em.  

2. 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; tổ chức 

kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm việc chấp hành các quy định của pháp luật về 

bảo đảm an toàn, phòng, chống đuối nước, tai nạn, thương tích cho trẻ em.  

3. Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, 

trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình về phòng, 

chống đuối nước, tai nạn, thương tích cho trẻ em, nhất là trong bối cảnh diễn 

biến phức tạp của dịch Covid-19; trọng tâm tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ 

năng về phòng, chống đuối nước, tai nạn, thương tích trẻ em đến cha mẹ, người 

chăm sóc trẻ, hộ gia đình tại các thôn, bản, khu dân cư, trường học, lớp học và 

trực tiếp bản thân trẻ để bảo đảm an toàn cho trẻ em; thực hiện ngay việc cải tạo, 

sửa chữa các vị trí có nguy cơ xảy ra đuối nước, tai nạn, thương tích trẻ em, 

trong đó cần kiểm tra, rà soát, đánh giá kỹ và cắm biển cảnh báo ở những khu 

vực có nguy cơ mất an toàn, dễ xảy ra tai nạn thương tích, đuối nước nhằm hạn 

chế tối đa các nguy cơ đuối nước, tai nạn thương tích ở trẻ em; tăng cường việc 

giám sát, trông coi trẻ em; tích cực triển khai xây dựng ngôi nhà an toàn theo 



2 

 

 

Quyết định số 548/QĐ-LĐTBXH ngày 06/5/2011 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.  

4. Trong trường hợp xảy ra các vụ đuối nước, tai nạn thương tích ở trẻ em, 

cần khẩn trương tiếp nhận, giải quyết, hỗ trợ, xử lý kịp thời các vụ đuối nước, tai 

nạn thương tích ở trẻ em. Đồng thời thông tin, báo cáo nhanh tình hình đuối 

nước, tai nạn thương tích trẻ em và công tác phòng, chống đuối nước tại các cơ 

quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn về UBND huyện (qua Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội) để tổng hợp báo cáo các cấp theo quy định. 

Nhận được Công văn này, UBND huyện Tủa Chùa đề nghị thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển 

khai thực hiện đảm bảo nội dung, yêu cầu./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vừ A Hùng 
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