ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN LẬP THẠCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số 792 /UBND-LĐTBXH
V/v tăng cường chỉ đạo các biện pháp
phòng chống đuối nước trẻ em.

Lập Thạch, ngày 18 tháng 5 năm 2022

Kính gửi:
- Các cơ quan thuộc khối HU, UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện văn bản số 2974/UBND-VX4 ngày 10/5/2022 của UBND tỉnh
Vĩnh Phúc về việc tăng cường chỉ đạo các biện pháp phòng chống đuối nước trẻ em.
UBND huyện chỉ đạo như sau:
1. Yêu cầu Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các xã, thị
trấn trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1248/QĐ-TTg ngày
19/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phòng, chống
tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030, Công điện số 398/CĐ-TTg ngày
2/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống đuối nước
trẻ em, Văn bản số 2339/UBND-VX4 ngày 14/4/2022 của UBND tỉnh về Tăng
cường công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em;
Thông báo Kết luận số 84/TB-UBND ngày 29/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Lê
Duy Thành tại Hội nghị triển khai thực hiện công tác phòng, chống tai nạn, thương
tích, phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 2797/UBNDVX4 ngày 3/5/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Công điện 398/CĐ-TTg
ngày 3/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ; đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện các
chỉ tiêu và nhiệm vụ về phòng, chống đuối nước cho trẻ em trong các văn bản này.
2. Giao Phòng Lao động -TB&XH:
- Đôn đốc, hướng dẫn các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã,
thị trấn thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh, huyện
về công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em hàng năm;
- Tiếp tục triển khai ngay công tác phối hợp tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí
cho trẻ em tại các địa phương trong thời gian học sinh bắt đầu nghỉ hè.
3. Giao cho Phòng Tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các
xã, thị trấn quản lý chặt chẽ việc khai thác đất để làm gạch, ngói, thi công công trình
đảm bảo việc khai thác đất sau đó phải được san lấp, cải tạo để tránh tạo thành các
hố nước nguy hiểm đối với mọi người, nhất là đối với trẻ em.
4. Giao cho Phòng Giáo dục và đào tạo:
- Chỉ đạo các trường học phối hợp chặt chẽ với các bậc phụ huynh để quản lý,
giám sát sau thời gian học tập, vui chơi của học sinh; nhất là phối hợp thông tin để
quản lý, giám sát sau thời gian các cháu học xong, thời gian nghỉ học, nghỉ hè để
đảm bảo an toàn phòng chống đuối nước; thường xuyên bảo ban, giáo dục học sinh
không tắm tại các ao, hồ, sông, suối khi không có người lớn trông coi, khi không
biết bơi.
5. Giao Phòng Văn hóa TT, Trung tâm văn hóa TTTT:
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ
quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cộng đồng về phòng, chống đuối nước trẻ

em. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng chống đuối
nước, kỹ năng sơ cứu, cấp cứu trẻ em bị đuối nước. Công tác tuyên truyền cần đảm
bảo hiệu quả, đến được với từng nhà trường, lớp học, học sinh, đến từng gia đình,
từng bậc phụ huynh và các em nhỏ.
6. Giao UBND các xã, thị trấn:
- Rà soát tất cả các ao, hồ, sông suối, công trình chứa nước, các hố nước sâu,
nguy hiểm để rào chắn, đặt biển cảnh báo nguy cơ đuối nước; xác định đây là công
việc phải được rà soát, thực hiện thường xuyên, nhất là vào mùa hè, mùa mưa bão.
- Tăng cường tổ chức dạy bơi, đào tạo kỹ năng phòng chống đuối nước cho
trẻ em; mở lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em vùng thiếu điều kiện, vùng hay xảy ra
đuối nước trẻ em.
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- CT, các PCT (B/c)
- Như kính gửi;
- Lưu: VT,LĐTB&XH.
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