
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 

Số:           /UBND-LĐTBXH 
V/v thực hiện Công điện số 98/CĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ về 

tăng cường công tác phòng, chống 

đuối nước trẻ em 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Lạng Sơn, ngày       tháng 6 năm 2022 

                 

Kính gửi:  

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố;  

- Các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội thành phố; 

- Uỷ ban nhân dân các phường, xã. 
  

Thực hiện Công văn số 2519/VP-KGVX, ngày 08/6/2022 của Văn phòng 

UBND tỉnh về việc thực hiện Công điện số 398/CĐ-TTg ngày 03/6/2022 của 

Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn yêu cầu các cơ 

quan, đơn vị thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị, phòng, ban, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, 

UBND các phường, xã, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, triển khai thực hiện các nội 

dung chỉ đạo tại Công điện số 398/CĐ-TTg ngày 02/5/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em và Công văn 

số 1762/LĐTBXH-TE ngày 30/5/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội về việc đôn đốc thực hiện Công điện số 398/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ tại Công văn số 513/UBND-KGVX ngày 

11/5/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường công tác phòng, chống 

đuối nước trẻ em; Công văn số 1071/UBND-LĐTBXH ngày 18/5/2022 của 

UBND thành phố Lạng Sơn. Tập trung triển khai các giải pháp, hoạt động 

phòng, chống đuối nước trẻ em tại địa phương, đặc biệt trong dịp học sinh nghỉ 

hè, mùa mưa, bão, lũ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban quốc gia về 

trẻ em và của UBND tỉnh. Xây dựng và thực hiện  hiệu quả cơ chế phối hợp liên 

ngành trong phòng, chống đuối nước trẻ em. Đặc biệt sự phối hợp giữa các 

ngành tại cấp cơ sở, cộng đồng dân cư trong việc triển khai dạy bơi an toàn, dạy 

kỹ năng an toàn trong môi trường nước; quản lý, giám sát trẻ em, phân công rà 

soát và cảnh báo, cảnh giới những nơi có nguy cơ gây đuối nước trẻ em. 

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố 

- Tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện Kế hoạch thực hiện Chương trình 

phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em năm 2022 trên địa bàn thành phố; tổ 

chức các hoạt động truyền thông, phổ biến, giáo dục kiến thức, kỹ năng về 

phòng, chống tai nạn thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em. Tập huấn 

nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em các cấp, cộng tác viên, 

cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em về phòng chống tai nạn thương tích trẻ em.  

- Tham mưu phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn đến 

các hộ gia đình trên địa bàn về kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước trẻ 

em; truyền thông hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống đuối nước 25/7 hằng 
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năm nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp uỷ, chính quyền, các ngành, gia 

đình, cộng đồng về phòng, chống đuối nước trẻ em. 

- Phối hợp với Thành Đoàn và các đơn vị liên quan tổ chức mở lớp học 

bơi miễn phí và trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em năm 2022. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, tham mưu tăng cường công 

tác thanh tra, kiểm tra chuyên đề, liên ngành và tự rà soát việc thực hiện công 

tác phòng, chống đuối nước trẻ em; việc thực hiện trách nhiệm của người đứng 

đầu chính quyền, cơ quan đơn vị trong xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm về 

phòng, chống đuối nước trẻ em và vụ việc trẻ em tử vong do đuối nước. 

- Duy trì hệ thống thu thập thông tin, số liệu về tình hình đuối nước trẻ em 

về trẻ em bị tử vong do đuối nước tại địa phương. Báo cáo, phân  tích kịp thời 

các  vụ việc trẻ em  bị tử vong do đuối nước  về nguyên  nhân, các  can  thiệp, 

hỗ trợ, giải pháp khắc phục. 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố 

Tiếp tục tham mưu triển khai, hướng dẫn đến từng trường học, lớp học, 

học sinh kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước trẻ em; phối hợp với đơn 

vị/điểm dịch vụ bơi lội để tổ chức dạy, rèn luyện kỹ năng bơi và các điều kiện 

cần thiết liên quan cho học sinh, đồng thời có chính sách hỗ trợ giảm giá vé, chi 

phí học bơi, rèn luyện kỹ năng bơi, các dịch vụ liên quan cho học sinh. 

- 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 cho trẻ em. Phối hợp với UBND các phường, xã, phòng 

Lao động Thương binh và Xã hội, Thành Đoàn Lạng Sơn tổ chức tốt việc quản 

lý học sinh, đặc biệt là trong dịp nghỉ hè để phòng tránh các tai nạn đáng tiếc 

xảy ra, đặc biệt là phòng tránh tai nạn về đuối nước đối với học sinh. 

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội 

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. Đẩy mạnh phối hợp liên ngành trong 

công tác truyền thông, hướng dẫn đến từng hộ gia đình, từng trường học, lớp 

học kiến thức, kỹ năng quản lý, giám sát và trông giữ trẻ em. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố 

- Tham mưu đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền; tiếp tục phối hợp 

với các đơn vị liên quan thực hiện lồng ghép nội dung phòng, chống tai nạn, 

thương tích trẻ em trong công tác gia đình. Thường xuyên kiểm tra, thanh tra 

việc thực hiện các quy định của pháp luật, các tiêu chuẩn bảo đảm an toàn 

phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tại các cơ sở dịch vụ và hoạt động 

luyện tập thể dục, thể thao, vui chơi giải trí, du lịch. 

- Tham mưu tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí, 

thể dục, thể thao, du lịch an toàn, lành mạnh và phù hợp với trẻ em.  

5. Phòng Kinh tế thành phố 
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Tham mưu tổ chức lực lượng thường trực trong mùa mưa, bão; theo dõi 

diễn biến, nắm bắt kịp thời tình hình địa bàn; tiếp tục chủ trì, phối hợp với 

UBND phường, xã, cơ quan liên quan tham mưu phương án thực hiện cắm biển 

cảnh báo nguy hiểm tại các địa điểm, khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn thương 

tích, đuối nước đối với trẻ em trên địa bàn cần cắm biển cảnh báo nguy hiểm. 

Phối hợp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong phòng, 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn. Triển khai lồng ghép công tác 

phòng, chống đuối nước trẻ em trong phòng, chống thiên tai, bão lũ.  

6. UBND các phường, xã 

- Rà soát, lập bản đồ các địa điểm, vùng nước,  công  trình có nguy cơ gây 

đuối nước để triển  khai  các  biện  pháp  khắc phục, cảnh báo, cảnh  giới. Tích  cực 

triển  khai  các  biện  pháp xây  dựng  môi trường an toàn phòng, chống tai nạn, 

thương tích trẻ em: Ngôi nhà an toàn, cộng đồng an toàn, trường học an toàn.  

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn đến từng hộ gia 

đình kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước trẻ em; tổ chức việc phối hợp 

giữa Ủy ban nhân dân cấp xã với các tổ chức, cá nhân tình nguyện quản lý chặt 

chẽ học sinh trong thời gian không đến trường, đặc biệt là dịp nghỉ hè, các thời 

điểm bão, lũ, thiên tai để bảo đảm an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích, đặc 

biệt là đuối nước trẻ em.Vận động các gia đình chủ động đưa con đi học bơi an 

toàn và học kỹ năng an toàn trong môi trường nước.  

- Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống tai nạn 

thương tích, phòng, chống đuối nước cho trẻ em; tăng cường truyền thông về 

phòng, chống đuối nước trẻ em cho cha mẹ, trẻ em và cộng đồng dân cư trên các 

phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh xã, phường. 

- Tiếp tục huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, đoàn thể và cộng 

đồng xã hội trong việc phát hiện, gia cố, cải tạo các khu vực có nguy cơ cao gây 

tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em trên địa bàn.  

- Định kỳ báo cáo UBND thành phố về tình hình, kết quả công tác phòng, 

chống  tai nạn thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn (qua 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định. 

UBND thành phố yêu cầu UBND các phường, xã, các cơ quan, đơn vị 

liên quan phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở LĐTB&XH tỉnh; 

- TT Thành ủy (b/c); 

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP; 

- C, PCVP, CVVX; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT, LĐ-TB&XH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Vân 
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