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Kính gửi: Các ông, bà trưởng thôn. 

 

Thực hiện Công văn số 896/UBND-LĐTBXH  ngày 25/5/2022 của Ủy ban 

nhân dân huyện Bạch Thông về việc  tăng cường công tác phòng, chống đuối nước 

trẻ em, để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống đuối nước trẻ em, bảo 

vệ an toàn cho trẻ em, nhất là trong mùa hè, mùa mưa, bão. Ủy ban nhân dân xã  

đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã và các ông, bà trưởng thôn căn cứ chức 

năng nhiệm vụ, tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện kịp thời các nội dung sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1248/QĐ-TTg ngày  

19/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phòng, chống tai 

nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030; 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, đặc biệt chú trọng công tác phòng, chống 

đuối nước cho trẻ em; Kế hoạch số 262/KH-UBND ngày 19/11/2021 của UBND 

huyện về thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em huyện 

Bạch Thông, giai đoạn 2021-2030;  

2. Công chức Văn hóa - Xã hội phụ trách công tác Lao động - TB&XH: 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện công tác phòng, 

chống đuối nước cho trẻ em. Theo dõi, đôn đốc ngành, đoàn thể, các thôn thực 

hiện hiệu quả Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 09/12/2021 của UBND xã về thực 

hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em xã Vũ Muộn, giai đoạn 

2021-2030. 

3. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở  

a) Triển khai, hướng dẫn việc phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối 

nước đến từng trường học, lớp học, từng học sinh, đặc biệt trước mỗi kỳ nghỉ hè; 

b) Đẩy mạnh phong trào dạy bơi an toàn cho học sinh trong trường học; 

c) Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức để các em 

biết và tuân thủ các quy định về phòng, chống đuối nước, nhất là tại các địa điểm 

tiềm ẩn nguy cơ đuối nước bảo đảm an toàn cho bản thân; 

d) Đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp giữa nhà trường với gia đình để 

quản lý, giám sát học sinh trong thời gian nghỉ học, nghỉ hè để bảo đảm an toàn, 

phòng, chống đuối nước. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/quyet-dinh-1248-qd-ttg-2021-phe-duyet-chuong-trinh-phong-chong-tai-nan-thuong-tich-tre-em-481710.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/chi-thi-23-ct-ttg-2020-tang-cuong-giai-phap-bao-dam-thuc-hien-quyen-tre-em-va-bao-ve-tre-em-443594.aspx


đ) Hướng dẫn các địa phương về việc tổ chức học bơi, rèn luyện kỹ năng bơi 

và các điều kiện cần thiết liên quan và việc hỗ trợ, giảm giá vé, chi phí học bơi, rèn 

luyện kỹ năng bơi, các dịch vụ liên quan cho học sinh, trẻ em. 

4. Công chức Văn hóa - Xã hội phụ trách công tác Văn hóa - Thông tin 

Tổ chức tuyên truyền vận động, đề cao trách nhiệm của gia đình trong việc 

trông giữ, giám sát, nhắc nhở trẻ em về nguy cơ và kỹ năng phòng, chống đuối 

nước, chủ động đưa con đi học bơi và học kỹ năng an toàn trong môi trường nước. 

5. Không chuyên trách Đài truyền thanh: Đẩy mạnh công tác truyền 

thông, thông tin nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, 

cơ sở giáo dục, gia đình, cộng đồng về phòng, chống đuối nước trẻ em; phổ biến 

kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước trẻ em; tuyên truyền các biện pháp, 

kỹ năng sơ cứu, cấp cứu cho trẻ em bị đuối nước thông qua hệ thống truyền thanh. 

6. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức 

Đoàn cơ sở thực hiện việc phối hợp với cơ sở giáo dục và chính quyền địa phương 

tiếp nhận, quản lý, tổ chức hoạt động hè tại địa bàn dân cư, trong đó chú trọng các 

hoạt động rèn luyện kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho thiếu niên, nhi 

đồng. 

Với nội dung trên, đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã, các ông, bà trưởng 

thôn  triển khai thực hiện, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời có các biện pháp xử 

lý nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống đuối nước cho trẻ em./. 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 

- Thường trực Đảng ủy xã; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Trường Tiểu học và THCS; 

- Ủy ban MTTQ xã; 

- Các đoàn thể xã; 

- Công chức chuyên môn; 

Gửi bản giấy: 

- Các ông, bà trưởng thôn; 

- Lưu: VP. 
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