UBND THÀNH PHỐ VĨNH YÊN
PHÒNG VĂN HÓA & THÔNG TIN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 69 /HC-VH&TT
V/v tăng cường công tác phòng, chống tai
nạn, thương tích, đuối nước trẻ em.

Vĩnh Yên, ngày 04 tháng 05 năm 2022

Kính gửi:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

- Trung tâm Văn hóa, Thông tin – Thể thao thành phố;
- UBND các xã, phường.

Thực hiện văn bản số 595/SVHTTDL-QLGĐ&NSVH ngày 22 tháng 4 năm
2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc về việc tăng cường công tác
phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em; Phòng Văn hóa và Thông tin đề
nghị Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao, UBND các xã, phường triển khai,
thực hiện như sau:
1. Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao
- Phối hợp trong công tác quản lý các hoạt động bể bơi của cơ quan, doanh
nghiệp, hộ gia đình theo quy định của pháp luật.
- Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên
truyền lưu động, tuyên truyền trực quan thông qua băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp
phích, tờ rơi… nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá
nhân, gia đình về phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em trong thời gian
nghỉ hè, đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, tạo môi trường sống an
toàn, lành mạnh cho trẻ em.
- Hướng dẫn, chỉ đạo việc tăng cường rèn luyện thể dục, thể thao, các hoạt
động vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, văn nghệ cho trẻ em trong dịp hè. Đồng
thời hướng dẫn, chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn khai thác, vận
hành các nhà văn hóa, sân thể thao, khu vui chơi giải trí ... tạo điều kiện cho trẻ em
sinh hoạt hè trên địa bàn dân cư đảm bảo an toàn, lành mạnh.
- Triển khai các hoạt động dạy bơi, kỹ năng an toàn trong môi trường nước
cho trẻ em, củng cố nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên thể thao, tình nguyện viên ở
cơ sở về phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em trong thời gian nghỉ hè,
đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.
- Chỉ đạo dàn dựng, tổ chức các chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân tại
các xã nông thôn theo kế hoạch, tạo điều kiện cho trẻ em tham gia các hoạt động vui
chơi giải trí phù hợp với lứa tuổi.
2. UBND các xã, phường
- Phối hợp các cơ quan, đơn vị chức năng lồng ghép thực hiện các nhiệm vụ
công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa”; phổ biến, quán triệt việc thực hiện 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; vận động nhân dân, đặc biệt các gia đình có
trẻ dưới 16 tuổi tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em và phòng,
chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em.

- Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm phổ biến kiến thức, kỹ năng ứng xử
trong gia đình, phòng, chống bạo lực, xâm hại, tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em
trong thời gian nghỉ hè, bảo đảm môi trường sống an toàn cho trẻ ngay tại gia đình.
- Phối hợp với các ngành liên quan: thực hiện công tác quản lý hoạt động bể
bơi trên địa bàn thuộc xã, phường thực hiện đúng theo Nghị định 36/2019/NĐ-CP
ngày 29/4/2019 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Thể dục, thể
thao; Kiểm tra, rà soát các ao, hồ, sông, ngòi, bể bơi có nguy cơ mất an toàn cho trẻ,
cắm biển cảnh báo nguy hiểm để người dân được biết nhằm phòng, chống tai nạn,
thương tích, đuối nước trẻ em; Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát ngăn chặn
các hoạt động, văn hóa phẩm, các trò chơi có tính chất bạo lực, dâm ô gây ảnh hưởng
đến trẻ em; Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong việc kinh doanh, hoạt động văn
hóa, thể thao, du lịch, gia đình trên địa bàn.
Đề nghị Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao, UBND các xã, phường căn
cứ chức năng nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện. Báo cáo kết quả gửi
về phòng Văn hóa và Thông tin để tổng hợp báo cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch theo quy định./.
Nơi nhận :
- Sở VH,TT&DL (b/c):
- CT các PCT UBND thành phố (b/c);
- CPVP;
- Như kính gửi (t/h);
- Lưu: VH&TT.
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