
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẢO YÊN 

 
Số:           /UBND-LĐTBXH 

V/v tăng cường biện pháp phòng 

chống tai nạn thương tích,  

đuối nước cho trẻ em 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bảo Yên, ngày          tháng  5  năm 2021 

 

Kính gửi: 

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

    - UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Văn bản số 845/SLĐTBXH-BTXH,TE ngày 20/5/2021 của Sở 

Lao động-TBXH về việc tăng cường biện pháp phòng chống tai nạn thương tích, 

đuối nước cho trẻ em, UBND huyện đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể 

huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 16/5/2016 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tai 

nạn thương tích và đuối nước cho học sinh, trẻ em; Công văn số 1160/UBND-

VX ngày 26/03/2019 và Công văn số 4245/UBND-VX ngày 11/9/2020 của 

UBND tỉnh Lào Cai về việc tăng cường giải pháp phòng, chống tai nạn thương 

tích, đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Công văn số 796/UBND-VX 

ngày 05/3/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về việc tăng cường các biện pháp bảo 

vệ, chăm sóc trẻ em.  

2. Tăng cường lồng ghép tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao 

nhận thức trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người chăm sóc 

trẻ em và toàn thể nhân dân về phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho 

trẻ em. Cảnh báo những nguy cơ tiểm ẩn mất an toàn cho trẻ em, nhất là những 

nơi nhà ở gần núi cao dễ bị sạt lở đất hoặc gần ao, hồ, sông, suối có vùng nước 

sâu nguy, dễ xẩy ra lũ ống, lũ quét.  

3. Rà soát các quy định về 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. Hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người chăm sóc 

trẻ em và nhân dân thực hiện ngay việc cải tạo, sửa chữa các vị trí có nguy cơ 

xảy ra tai nạn, thương tích, đuối nước cho trẻ em.  

4. 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, đuối nước cho trẻ em. 

Chỉ đạo và làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân trong các vụ việc để trẻ em bị tử vong do tai nạn, thương tích, đuối nước.  

5. Rà soát, cắm biển cảnh báo những khu vực, công trình có nguy cơ rơi, 

ngã, tai nạn thương tích, đuối nước dẫn đến tử vong ở trẻ em; đặc biệt trong mùa 



mưa, bão, những nơi thường xẩy ra lũ ống, lũ quét. Rà soát, phát hiện các nguy 

cơ gây đuối nước cho trẻ em, như: Sông, suối, ao, hồ, thủy điện, nắp hố ga, bể 

nước, giếng, hố nước sâu, hệ thống cống thoát nước tại các công trình xây dựng, 

công trình giao thông... kịp thời có các giải pháp nhằm bảo đảm an toàn cho trẻ 

em, làm rào chắn, cắm biển cảnh báo, trẻ nhỏ cần có người lớn chăm sóc, giám 

sát...  

6. Kịp thời thông tin, báo cáo tình hình công tác phòng, chống tai nạn 

thương tích, đuối nước trẻ em gửi về UBND huyện (qua Phòng Lao 

động - TBXH) tổng hợp báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

Đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn 

quan tâm, triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- TT. HĐND huyện; 

- UBND huyện; 

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

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, LĐTBXH. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 
 

 

 

Nguyễn Anh Dũng 
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