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V/v tăng cường công tác bảo
vệ trẻ em và tai nạn thương
tích, hành hạ, xâm hại trẻ em

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ia Pa, ngày 05 tháng 01 năm 2022

Kính gửi:
- Các cơ quan, ban, ngành thuộc huyện;
- Trung tâm Y tế huyện;
- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện;
- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các thành viên;
- Tòa án nhân dân;
- Viện kiểm sát nhân dân;
- Ủy ban nhân dân các xã.

Căn cứ Công văn số 2137/UBND-NC ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh về
việc tăng cường công tác bảo vệ trẻ em và tai nạn thương tích trẻ em; Công văn số
2216/UBND-KGVX ngày 31/12/2021 về tăng cường các biện pháp phòng, chống
hành vi hành hạ, xâm hại trẻ em. UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã trên cơ sở chức năng,
nhiệm vụ được giao tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, thực hiện nghiêm Chỉ thị
số 23/CT-TTg ngay 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp
bảo đảm quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em; Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 16/5/2016 của
Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện phòng, chống TNTT và
đuối nước cho học sinh, trẻ em; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 về tăng
cường các giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; Chỉ thị số 07/CTUBND ngày 18/6/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện công
tác phòng, chống đuối nước ở trẻ em trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 08/CT-TTG ngày
04/02/2020 về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình; Công điện số
04/CĐ-LĐTBXH ngày 01/6/2021 của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH về việc tăng
cường bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong đại dịch Covid-19 và phòng, chống tai nạn,
thương tích, đuối nước trẻ em trong mùa hè; Văn bản số 454/UBND-KGVX ngày
26/4/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối
nước và xâm hại trẻ em; Văn bản số 729/UBND-KGVX ngày 07/6/2021 của
UBND tỉnh về việc chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương tăng cường công tác bảo vệ
trẻ em.
2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:
- Tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, nhất là đối với người làm cha, mẹ,
người chăm sóc trẻ em và các thành viên trong gia đình đề cao trách nhiệm người
chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm, danh dự,
bí mật đời sống riêng tư của trẻ em; nâng cao kiến thức, kỹ năng cần thiết để bảo
vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND xã tăng cường hướng dẫn
thực hiện các giải pháp phòng, chống tai nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước ở
trẻ em.
- Tham mưu UBND huyện củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo, Ban điều hành
bảo vệ, chăm sóc sức khỏe trẻ em; tổ chức kiểm tra, đánh giá việc triển khai công
tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND xã, các tổ chức chính trị xã hội thực hiện tốt quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin trẻ em bị đuối nước.
3. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện:
- Chỉ đạo các đơn vị trường học xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành
mạnh, thân thiện, phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, xâm hại trẻ em. Tăng
cường tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm đội ngũ cán bộ, giáo viên, phụ huynh và
phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường trong quản lý học sinh, phòng,
chống đuối nước, nhất là trong thời gian học sinh nghỉ học hoặc học trực tuyến tại
nhà để phòng, chống dịch Covid-19 (nếu có).
- Đối với học sinh, chú trọng giáo dục kỹ năng sống; kỹ năng nhận biết, kỹ
năng phòng, chống tai nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước. Nghiên cứu đưa nội
dung bơi lội vào giảng dạy bằng nhiều hình thức linh hoạt. Thường xuyên tổ chức
các buổi tuyên truyền, ngoại khóa về phòng, chống tai nạn, thương tích, nhất là
đuối nước, xâm hại trẻ em.
4. Trung tâm Y tế huyện:
Tổ chức lớp tập huấn nâng cao kỹ năng sơ cấp cứu đuối nước; nâng cao kỹ
năng tuyên truyền, phòng chống tai nạn đuối nước cho cán bộ chuyên trách cấp cơ
sở.
5. Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể
thao huyện:
- Xây dựng phóng sự, tin, bài, tăng thời lượng phát sóng tuyên truyền, cảnh
báo, phổ biến kỹ năng phòng, chống đuối nước, xâm hại trẻ em trên địa bàn huyện;
nâng cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng trong chăm sóc, bảo vệ,
quan tâm giám sát con em, nhất là trong thời gian nghỉ học, mùa mưa bão.
- Trong công tác gia đình, thường xuyên lồng ghép phổ biến, nâng cao trách
nhiệm của gia đình trong việc phòng, chống tai nạn đuối nước, xâm hại cho con em
mình, phối hợp tuyên truyền sâu rộng về môi trường sống an toàn tại gia đình.
6. Công an huyện:
- Tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn
giao thông, phòng chống tai nạn, đuối nước, xâm hại trẻ em; xử lý nghiêm, kịp thời
hành vi vi phạm.
- Kiểm tra, rà soát, chỉnh sửa, làm mới, cắm biển cảnh báo, pano tại những
vị trí giao thông nguy hiểm, nơi có mật độ tham gia giao thông đông nhằm tuyên
truyền Luật Giao thông đến người dân, đặc biệt là trẻ em.

- Đẩy mạnh phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với
tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ và hướng dẫn các giải pháp phòng, chống đuối
nước, xâm hại trẻ em.
- Thực hiện tốt công tác cứu hộ, cứu nạn, kịp thời điều tra, làm rõ nguyên
nhân các vụ đuối nước trẻ em để xử lý theo quy định.
7. Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện:
Rà soát, hướng dẫn đảm bảo an toàn hệ thống hồ, đập thủy lợi trên địa bàn
huyện; thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát các vị trí có nguy cơ xảy ra đuối
nước và lắp biển cảnh báo tại những khu vực nước sâu nguy hiểm để người dân
biết, phòng tránh; phối hợp với UBND các xã tuyên truyền các biện pháp phòng
ngừa tai nạn đuối nước, đảm bảo an toàn giao thông cho người dân nói chung và
trẻ em nói riêng.
8. Đề nghị Đoàn Thanh niên CSHCM huyện:
- Tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của đoàn viên và
thanh thiếu niên, trẻ em và cộng đồng về phòng, chống đuối nước, xâm hại trẻ em.
- Lồng ghép nội dung phòng, chống tai nạn đuối nước, xâm hại trẻ em vào
hoạt động của các tổ chức đoàn tại cơ sở, hướng dẫn thanh thiếu nhi vui chơi giải
trí an toàn.
9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các thành viên:
- Tăng cường phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội
viên và quần chúng nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tai nạn thương tật và
đuối nước ở trẻ em; lên án mạnh mẽ, kịp thời phát hiện, thông tin, thông báo, tố
giác hành vi hành hạ, xâm hại trẻ em
- Thực hiện tốt việc giám sát, phản biện xã hội về công tác phòng, chống
TNTT trẻ em, chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 - 2025 và
thực thi pháp luật về bảo vệ trẻ em. Tích cực triển khai phong trào “Toàn dân chăm
sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
10. Đề nghị Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện: Phối hợp
chặt chẽ với cơ quan điều tra trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử; xử lý
nghiêm minh các vụ án có liên quan đến hành hạ, xâm hại trẻ em theo quy định để
răn đe, giáo dục phòng ngừa chung trên địa bàn huyện.
11. Ủy ban nhân dân các xã:
- Chỉ đạo tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền phòng, chống đuối
nước, xâm hại trẻ em bằng nội dung, hình thức đa dạng, phù hợp với địa phương,
đối tượng. Vận động gia đình quan tâm, giám sát trẻ, đưa trẻ đi học bơi, học kỹ
năng an toàn trong môi trường nước.
- Rà soát, kịp thời phát hiện các hố sâu, ao, hồ, sông, suối, khu vực thường
xuyên xảy ra đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra đuối nước; vận động, chỉ đạo các
tổ chức, cá nhân lắp đặt hàng rào chắn, biển cảnh báo nguy hiểm, san lấp các hố

xây dựng các công trình không còn sử dụng; giếng nước và các dụng cụ đựng nước
phải có nắp đậy chắc chắn, an toàn. Đề nghị các chủ đầu tư công trình hiện đang
thi công xây dựng trên địa bàn lập rào chắn các hồ móng, san lấp trong mùa mưa
hình thành các hố nước, cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại nơi đang thi công.
12. Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện tuyên truyền, nâng cao nhận thức của
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về công tác bảo vệ,
chăm sóc và phòng, chống đuối nước, xâm hại trẻ em.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã triển khai
thực hiện./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
Nơi nhận:
KT. CHỦ TỊCH
- Như trên;
PHÓ CHỦ TỊCH
- Cổng TTĐT huyện;
- Lưu: VT, VX.
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