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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ VĨNH YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1299/UBND-LĐTB&XH

Vĩnh Yên, ngày 27 tháng 4 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v Tăng cường công tác phòng
chống tai nạn thương tích, phòng
chống đuối nước trẻ em

Kính gửi:
- UBMTTQ và các đoàn thể thành phố;
- Các phòng, ban thuộc UBND thành phố;
- Ủy ban nhân dân các xã, phường.
Thực hiện Công văn số 2339/UBND-VX4 ngày 14/4/2022 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc Tăng cường công tác phòng chống tai nạn thương tích,
phòng chống đuối nước trẻ em.
Trong thời gian qua, các phòng, ban, ngành, đơn vị, các tổ chức đoàn thể và
UBND các xã, phường đã quan tâm chỉ đạo công tác phòng, chống tai nạn, thương
tích, phòng, chống đuối nước cho trẻ em. Tuy nhiên, trên địa bàn thành phố Vĩnh
Yên năm 2021 đã có 04 trường hợp trẻ em bị tử vong do tai nạn thương tích, trong
đó: Phường Liên Bảo 01 trường hợp tử vong do rơi từ nhà cao tầng; đuối nước 03
trường hợp (cụ thể: phường Khai Quang 02 trường hợp; phường Đồng Tâm 01
trường hợp). Trước tình hình trên, để bảo đảm môi trường sống an toàn cho trẻ em,
đặc biệt phòng, chống đuối nước, UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban,
ngành, các tổ chức đoàn thể và UBND các xã, phường tiếp tục triển khai thực hiện
các nội dung cụ thể sau:
1. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26 tháng 5 năm 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. Đặc biệt chú trọng công tác phòng ngừa tai nạn, thương tích, phòng
ngừa trẻ em bị đuối nước theo Kế hoạch số 209/KH-UBND ngày 10/11/2021 của
UBND thành phố Vĩnh Yên về phòng chống tai nạn thương tích trẻ em trên địa bàn
thành phố Vĩnh Yên giai đoạn 2021-2030; Công điện số 01/CĐ-UBQGVTE ngày
04/4/2022 của Ủy ban Quốc gia Vì trẻ em về tăng cường công tác phòng, chống tai
nạn, thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em.
2. Rà soát, hướng dẫn 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, khu
chung cư, nhà cao tầng. Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của
pháp luật về bảo đảm an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em. Chỉ đạo
làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định đối với các vụ
việc khiến trẻ em bị tử vong do tai nạn, thương tích.
3. Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách
nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục về phòng, chống tai nạn, thương tích
cho trẻ em. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn,
thương tích trẻ em, nhất là phòng chống đuối nước, điện giật, rơi, ngã từ nhà cao tầng
đến cha mẹ, người chăm sóc trẻ, hộ gia đình, thôn, xóm, tổ dân phố, khu dân cư,
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trường học, lớp học để bảo đảm an toàn cho trẻ em và thực hiện việc cải tạo, sửa chữa
các vị trí có nguy cơ xảy ra tai nạn, thương tích trẻ em. Tích cực triển khai xây dựng
ngôi nhà an toàn theo Quyết định số 548/QĐLĐTBXH 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. Huy động sự tham gia của các tổ chức đoàn thể và của người dân trong việc
phát hiện, giám sát, cảnh báo, gia cố các khu vực có nguy cơ gây tai nạn, thương
tích cho trẻ em.
5. UBND thành phố giao nhiệm vụ cho các phòng, ban, ngành, đoàn thể và
UBND các xã, phường như sau:
5.1. Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội
- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, đoàn thể và UBND
các xã, phường tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phòng,
chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em tại Kế hoạch số 209/KH-UBND ngày
10/11/2021 của UBND thành phố Vĩnh Yên về phòng chống tai nạn thương tích trẻ
em trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên giai đoạn 2021-2030.
- Tổ chức tuyền truyền trực tiếp cho trẻ em, cộng tác viên, tình nguyện viên
và các bậc phụ huynh, người chăm sóc trẻ em về kiến thức, kỹ năng phòng, chống
tai nạn thương tích, phòng ngừa đuối nước; Phối hợp với phòng Giáo dục và đào
tạo thành phố tuyên truyền về kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích,
phòng ngừa đuối nước cho trẻ em tại các trường Tiểu học, Trung học cơ sở.
- Phối hợp với UBND các xã, phường tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ
em tại các địa phương trong thời gian học sinh nghỉ hè. Tiếp tục triển khai nhân rộng
mô hình “ Ngôi nhà an toàn” phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em.
- Triển khai có hiệu quả Tháng hành động vì trẻ em, tuyên truyền, vận động
các gia đình thường xuyên quan tâm, giám sát trẻ em, đặc biệt là thời gian nghỉ hè,
mùa mưa bão.
- Tăng cường kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể,
UBND các xã, phường việc triển khai thực hiện. Định kỳ tổng hợp, báo cáo tình
hình tai nạn thương tích trẻ em với UBND thành phố theo quy định.
5.2. Phòng Giáo dục & Đào tạo
- Chỉ đạo các trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố tăng
cường công tác truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội
ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, các bậc phụ huynh và học sinh trong việc
phòng, chống tai nạn, thương tích; Thường xuyên nhắc nhở học sinh phòng, chống
đuối nước, điện giật, rơi, ngã… tại các buổi tập trung đầu tuần, sinh hoạt lớp cuối
tuần, trước khi tan lớp ra về.
- Rà soát, phát hiện kịp thời, loại bỏ các nguy cơ gây tai nạn, thương tích cho
học sinh trong trường học, lớp học; Đảm bảo “Trường học an toàn” phòng, chống
tai nạn thương tích cho học sinh.
- Tổ chức các buổi tuyên truyền, ngoại khóa nâng cao nhận thức và hướng
dẫn cho học sinh các kỹ năng an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích, nhất là
trong môi trường nước, kỹ năng cứu đuối tại trường học.
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- Tổ chức giải bơi, các cuộc thi tìm hiểu về phòng chống tai nạn, thương tích
cho học sinh phổ thông.
5.3. Phòng Quản lý đô thị
- Rà soát việc thực hiện các quy định về tiêu chuẩn, tiêu chí an toàn tại các
công trình xây dựng, khu chung cư, nhà cao tầng.
- Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về
bảo đảm an toàn trong xây dựng.
5.4. Phòng Văn hóa, Trung tâm Văn hóa TT-TT
Có trách nhiệm xây dựng chuyên mục hàng tuần, đưa tin phóng sự, tin bài,
các thông điệp tuyên truyền thường xuyên về phòng, chống tai nạn, thương tích,
phòng chống đuối nước cho trẻ em. Riêng Trung tâm Văn hóa TT-TT thành phố,
UBND các xã, phường thường xuyên phát những thông điệp cảnh báo địa điểm,
khu vực có nguy cơ dễ xảy ra đuối nước, tập trung vào giờ cao điểm trong thời
gian học sinh nghỉ hè. Tuyên truyền, vận động gia đình thường xuyên quan tâm,
giám sát trẻ em, đặc biệt là thời gian nghỉ hè, mùa mưa bão.
5.5. Đề nghị Ủy ban MTTQ, Đoàn thanh niên CSHCM thành phố; các phòng,
đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện tốt, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo Kế
hoạch số 209/KH-UBND ngày 10/11/2021 của UBND thành phố.
5.6. Đề nghị Hội Cựu Chiến binh thành phố
Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan thực
hiện các nội dung sau:
- Thống kê, rà soát các địa bàn dân cư trong thành phố để tổng hợp danh sách
các ao, hồ, hố nước sâu, bãi tắm, vùng nước…nguy hiểm, thường xẩy ra tai nạn
đuối nước hoặc có nguy cơ tai nạn đuối nước.
- Tiếp tục tiến hành bổ sung, lắp mới các rào chắn và các biển cảnh báo
những nơi nguy hiểm về tai nạn đuối nước, giúp nhân dân và thanh thiếu nhi có ý
thức phòng tránh.
- Duy trì hoạt động của tổ canh trực tại các điểm có nguy cơ xảy ra đuối nước
cao trong thời gian học sinh nghỉ hè, mùa mưa bão, khi xả nước phục vụ tưới tiêu
trên các kênh, mương, hồ, đập.
- Triển khai mô hình Chi hội Cựu chiến binh cơ sở, tổ chức tuyên truyền, vận
động các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình tích cực tham gia có hiệu quả công tác
phòng, chống đuối nước trẻ em; tổ chức huấn luyện kỹ năng cứu đuối cho các hội
viên Cựu chiến binh.
5.7. Chủ tịch UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố
- Đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng, chống tai nạn thương tích, phòng
chống đuối nước trẻ em trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tuyên truyền
trực quan thông qua băng rôn, khẩu hiệu, pano, tờ rơi, các biển báo nguy
hiểm…Tuyên truyền tại trường học gắn với các hoạt động ngoại khóa của trẻ em.
Tuyên truyền trực tiếp thông qua đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên và các
bậc phụ huynh về tăng cường giám sát trẻ em, cảnh báo nguy cơ gây tai nạn,
thương tích cho trẻ em và biện pháp phòng tránh.
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- Kiểm tra, rà soát, phát hiện kịp thời các hố sâu, ao, hồ, sông ngòi, vùng
nước, bãi tắm, các khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để có biện pháp
phòng ngừa đuối nước cho trẻ em, cụ thể như làm nắp đậy giếng, bể nước, dụng cụ
chứa nước sinh hoạt, làm rào chắn, biển cảnh báo tại các khu vực nguy cơ xảy ra
đuối nước… Phát hiện kịp thời, loại bỏ các nguy cơ gây tai nạn, thương tích và các
nguy cơ mất an toàn khác cho trẻ em tại địa bàn và các hộ gia đình, trường học, lớp
học; có biện pháp chủ động khắc phục, phòng ngừa.
- Triển khai các hoạt động dạy bơi, kỹ năng cứu đuối và các kỹ năng an toàn
trong môi trường nước cho trẻ em trong thời gian nghỉ hè.
- Chỉ đạo, hướng dẫn việc tăng cường rèn luyện thể dục, thể thao, các hoạt động
vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật cho trẻ em trong mùa hè; Giao trách
nhiệm cho các trưởng thôn, tổ trưởng dân phố huy động các tổ chức đoàn thể, các tổ
chức xã hội, các tổ liên gia tự quản trong địa bàn dân cư tận dụng cơ sở vật chất, địa
điểm hiện có, mở cửa nhà văn hóa, trường học, sân thể thao…
- Bố trí ngân sách địa phương và vận động xã hội xây dựng, bảo dưỡng cơ sở
vật chất, thiết chế thể dục, thể thao, phát triển hệ thống bể bơi thông minh, bể bơi
tự tạo để tổ chức các lớp dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước và phổ cập
bơi an toàn cho trẻ em.
- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện phòng, chống tai nạn,
thương tích trẻ em gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp xã, trưởng thôn, cơ
quan, đơn vị, trường học quản lý trẻ em nếu để xảy ra tai nạn thương tích, đuối nước
dẫn tới trẻ em bị tử vong tại địa phương, đơn vị mình. Biểu dương, nhân rộng kịp thời
những sáng kiến hay, mô hình tốt, đóng góp ý nghĩa của xã hội, gia đình, cộng đồng
cho công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em tại địa phương, cơ sở.
6. UBND phường Khai Quang, phường Đồng Tâm rút kinh nghiệm trong việc
theo dõi, nắm bắt và báo cáo kịp thời về trẻ em tử vong do đuối nước trên địa bàn.
Yêu cầu các phòng, ban, đoàn thể thành phố, UBND các xã, phường nghiêm
túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- CT và các PCT;
- CVP, các PVP;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- BCĐ CTBVCSTE thành phố Vĩnh Yên

- Lưu: VT, LĐTBXH.
Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên
Tỉnh Vĩnh Phúc

Đào Văn Quyết

