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V/v thực hiện tăng cường các biện 

pháp phòng, chống tai nạn, thương 

tích trẻ em trên địa bàn huyện 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tủa Chùa, ngày       tháng     năm 2023 

 

 

                  Kính gửi:   

 

 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; 

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

-  Ủy ban nhân dân các xã, thị tr n. 

 

Căn cứ Công văn số 253/SLĐTBXH-TEBĐG ngày 09/02/2023 của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tai 

nạn, thương tích trẻ em. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam huyện, các đoàn thể huyện và yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, 

UBND xã, thị tr n thực hiện tốt một số nội dung, như sau: 

1. Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch 

Ủy ban Quốc gia về trẻ em nhằm bảo đảm môi trường an toàn, phòng, chống tai 

nạn, thương tích trẻ em. 

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

nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục đóng chân trên địa bàn huyện và gia 

đình, cá nhân về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em. Tuyên truyền, phổ biến 

kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em đến từng trường 

học, lớp học, các bản trên địa bàn; giáo dục, vận động cha mẹ, người chăm sóc trẻ 

em, gia đình thường xuyên quan tâm, trông giữ giám sát, nhắc nhở trẻ em về nguy 

cơ bị tai nạn, thương tích, đặc biệt trong những dịp lễ, những ngày nghỉ trẻ em 

không đến trường. 

3. Thường xuyên kiểm tra việc ch p hành các quy định pháp luật về phòng, 

chống tai nạn thương tích cho trẻ em; tiêu chuẩn, tiêu chí an toàn, đặc biệt cho trẻ 

em ở các công trình xây dựng, các công trình công cộng, phương tiện giao thông, 

các địa điểm và thiết bị vui chơi dành cho trẻ em.  

4. Chỉ đạo các biện pháp xử lý, cứu hộ, cứu nạn kịp thời khi có vụ việc tai 

nạn, thương tích trẻ em xảy ra. Đồng thời quan tâm hỗ trợ, động viên các gia đình 

có trẻ em bị tai nạn, thương tích; nhằm tạo lập môi trường an toàn, phòng, chống 

và sẵn sàng ứng phó tai nạn, thương tích cho mọi người, đặc biệt cho trẻ em. 

5. Chủ động rà soát, phát hiện kịp thời các khu vực nguy hiểm có nguy cơ 

gây tai nạn, thương tích cho trẻ em để có biện pháp chủ động phòng ngừa, bảo đảm 

an toàn cho trẻ em, như làm rào chắn, đặt biển cảnh báo. Tiếp tục hướng dẫn triển 
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khai, kiểm tra việc thực hiện xây dựng Ngôi nhà an toàn, Trường học an toàn và 

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

6. Trong trường hợp xảy ra các vụ tai nạn thương tích trẻ em, cần khẩn trương 

tiếp nhận, giải quyết, hỗ trợ, xử lý kịp thời các vụ tai nạn thương tích trẻ em. Đồng 

thời thông tin, báo cáo nhanh tình hình tai nạn thương tích trẻ em và công tác phòng, 

chống tai nạn thương tích (nếu có) tại các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân xã về 

Ủy ban nhân dân huyện (qua phòng Lao động - Thương binh và Xã hội), để tổng 

hợp báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh theo 

quy định. 

Nhận được Công văn  này, Ủy ban nhân dân  huyện đề nghị  thủ trưởng  các 

cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị tr n nghiêm 

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vừ A Hùng 
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