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Kính gửi: UBND các xã, thị trấn
Thực hiện Công văn số 1501/SLĐTBXH- BTXH-TE-BĐG ngày 2/7/2020
của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội về việc tăng cường các biện pháp
phòng chống đuối nước trẻ em. Thời gian qua, UBND huyện ban hành nhiều
văn bản chỉ đạo về công tác bảo vệ trẻ em, đặc biệt là chỉ đạo công tác phòng,
chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em. Tuy nhiên, tình trạng trẻ em bị tai
nạn thương tích, tử vong do đuối nước không giảm so với cùng kỳ năm 2019
(đến ngày 30/6/2020, trên địa bàn toàn huyện đã có 04 em bị tử vong do đuối
nước, mới đây nhất tại huyện Đức Thọ xảy ra vụ đuối nước thương tâm làm 03
em bị tử vong…). Nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức, kiến thức về bảo vệ trẻ
em của các gia đình còn hạn chế, nhiều gia đình còn buông lỏng sự quản lý, theo
dõi, giám sát các hoạt động của trẻ em; nhiều trẻ em, học sinh chưa được trang
bị đầy đủ các kỹ năng để phòng, tránh đuối nước; một số cấp ủy, chính quyền
địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; nhiều
khu vực sông hồ, áo suối, kênh mương nguy hiểm chưa được lặp đặt các biển
cảnh báo, chưa bố trí người hướng dẫn, giám sát… Để tăng cường, chủ động
phòng ngừa, hạn chế tình trạng trẻ em bị tại nạn thương tích nói chung, đuối
nước nói riêng, đảm bảo an toàn cho trẻ em trong dịp nghỉ hè, mùa mưa bão. Ủy
ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể và
UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện các nội dung sau:
1. Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của
các tổ chức, cá nhân, gia đình, nhà trường và cộng đồng về phòng, chống tai nạn
thương tích, đặc biệt là phòng, chống đuối nước trẻ em. Tuyên truyền, vận động
gia đình thường xuyên quan tâm, theo dõi, giám sát các hoạt động của trẻ em;
chủ động đưa trẻ đi học bơi, học các kỹ năng an toàn trong môi trường nước.
Nhà trường, các cơ sở giáo dục cần quán triệt, phổ biến đến các em học sinh
không được tự ý tắm sông, hồ, ao suối, kênh mương…nhằm phòng ngừa nguy
cơ xảy ra đuối nước.
2. UBND các xã, thị trấn tiến hành rà soát các khu vực thường xảy ra
hoặc tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để làm rào chắn, lắp đặt hệ thống
các biển cảnh báo tại các ao hồ, sống suối, kênh mương, các khu vực nước sâu,
khu vực vắng người đi lại trên địa bàn. Chỉ đạo, thành lập các đội tuần tra, giám
sát tại các khu vực nguy hiểm hoặc thường xuyên xảy ra tai nạn đuối nước.
Thường xuyên giáo dục, nhắc nhở các gia đình tuyệt đối không cho trẻ tự ý đi
tắm sông, hồ, ao suối… hoặc tham gia các hoạt động dưới nước mà không có sự
giám sát của người lớn.

3. Đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp tăng cường phối hợp với gia
đình, nhà trường và chính quyền địa phương tổ chức bàn giao, quản lý, giám sát
trẻ em và tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, sinh hoạt trong dịp nghỉ hè để
hạn chế, giảm thiểu tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em.
4. Căn cứ Công văn số 7709/UBND -VX1 ngày 19/11/2019 của UBND
tỉnh về việc triển khai Chương trình “Phòng, chống đuối nước trẻ em”, các
phòng, ban, đoàn thể liên quan, UBND các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với
Trung tâm Phòng, chống thương tích trẻ em thuộc Học viện Đào tạo Kỹ năng
Việt Nhật (Đầu mối liên hệ: ông Trần Nhật Linh – SĐT: 0969887965) để chủ
động triển khai các cuộc truyền thông, trang bị kỹ năng về phòng, chống tai nạn
thương tích, đuối nước trẻ em tại các cộng đồng dân cư trên địa bàn. Đề nghị
Trung tâm Phòng, chống thương tích trẻ em chủ động liên hệ, phối hợp chặt chẽ
với các xã, thị trấn để triển khai chương trình đảm bảo đúng các quy định của
pháp luật, thiết thực, hiệu quả.
5. Bố trí kinh phí, huy động các nguồn lực xã hội hóa đầu tư các bể bơi để
tổ chức dạy bơi cho trẻ em, học sinh nhằm nâng cao kỹ năng bơi, kỹ năng
phòng, chống đuối nước.
Yêu cầu các Phòng, ban, các tổ chức đoàn thể, UBND các xã, thị trấn
quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện./.
Giờ ký:
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Lao động -TBXH (b/c);
- Chủ tịch, các Phó tịch (b/c);
- Phòng Giáo dục và Đào tạo (để p/h);
- TT Phòng, chống thương tích trẻ em huyện (p/h);
- Lưu: VT,LĐ.
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