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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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V/v tăng cường các biện pháp phòng,
chống đuối nước, xâm hại trẻ em

Kính gửi:

Kính gửi :
- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Công an huyện;
- Phòng Văn hóa và Thông tin;
- Trung tâm Truyền thông - Văn hóa;
- Trung tâm Y tế;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Thực hiện Công điện số 01/CĐ- UBQGVTE ngày 20/4/2021 của Ủy ban
Quốc gia về trẻ em về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước,
xâm hại trẻ em; Công văn số 593/VPUB-KGVX ngày 26 tháng 4 năm 2021 của
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc triển khai thực hiện văn bản
của cơ quan Trung ương.
Để công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ngày càng đạt hiệu quả thiết thực,
giảm thiểu tai nạn thương tích đối với trẻ em nói chung, giảm thiểu tai nạn đuối
nước, xâm hại trẻ em nói riêng, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo các cơ
quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn tiếp tục quan tâm phối hợp thực hiện một
số nội dung cụ thể như sau:
1. Giao phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Phối hợp với các cơ
quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác quản lý trẻ em,
đảm bảo an toàn cho trẻ em ở trường học, trong gia đình và cộng đồng trong
phòng, chống đuối nước và xâm hại cho trẻ em. Tổng hợp, tham mưu Báo cáo
của UBND huyện trước ngày 20/5/2021.
2. Giao phòng Giáo dục và Đào tạo: Hướng dẫn các cơ sở giáo dục, nhà
trường thực hiện các biện pháp bảo vệ trẻ em; rà soát các tiêu chuẩn trường học
bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo
lực, xâm hại trẻ em; tăng cường giáo dục kiến thức về giới và kỹ năng phòng
tránh đuối nước, xâm hại trẻ em cho giáo viên và học sinh; chủ động phát hiện
các trường hợp học sinh có dấu hiệu bị xâm hại, thông báo, cung cấp thông tin
và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện việc xử lý, điều tra, bảo
vệ trẻ em.
3. Giao Công an huyện
- Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi
xâm hại trẻ em; rà soát hồ sơ, xử lý dứt điểm các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ

2
em; hướng dẫn các quy trình, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh đối với hành vi
bạo lực, xâm hại trẻ em, đặc biệt là trẻ em bị xâm hại tình dục.
- Tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn giao
thông đường thủy, phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em tại cơ sở; xử lý
nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm. Rà soát phát hiện kịp thời các khu vực
thường xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để có
biện pháp chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho trẻ em, cụ thể như làm rào
chắn, biển cảnh báo tại hố nước, hồ ao, sông ngòi, các khu vực nước sâu, nguy hiểm.
4. Giao phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Truyền thông - Văn hóa
- Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức,
trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về phòng, chống đuối nước, xâm
hại trẻ em. Tuyên truyền, vận động gia đình thường xuyên quan tâm, giám sát
trẻ em, đặc biệt trong mùa mưa bão và mùa nước nổi; chủ động đưa trẻ em đi
học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước; phổ biến kiến thức, kỹ
năng về phòng, chống đuối nước trẻ em cho người dân và trẻ em.
- Hướng dẫn triển khai thực hiện việc xây dựng Ngôi nhà an toàn, Trường
học an toàn và Cộng đồng an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích, xâm hại
trẻ em nhằm loại bỏ các nguy cơ gây đuối nước cho trẻ em. Tăng cường trang bị
cơ sở vật chất để dạy bơi dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em.
5. Giao Trung tâm Y tế, Bệnh viện đa khoa huyện: Hướng dẫn các cơ
sở khám bệnh, chữa bệnh ưu tiên tiếp nhận, điều trị, tư vấn chăm sóc sức khỏe
cho trẻ em bị bạo lực, xâm hại; nâng cao năng lực, kỹ năng cho cán bộ y tế trong
việc chăm sóc, tư vấn sức khỏe đối với trẻ em bị bạo lực, xâm hại; có giải pháp
kịp thời cứu chữa các trường hợp bị đuối nước.
6. Giao UBND các xã, thị trấn: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức
có liên quan tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; hướng dẫn
gia đình kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em,
phòng, chống đuối nước; trách nhiệm phát hiện, thông báo, tố giác hành vi bạo
lực, xâm hại trẻ em; thực hiện tốt công tác quản lý trẻ em, đảm bảo an toàn cho
trẻ em ở trường học, trong gia đình và cộng đồng.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị
trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: VT, LĐTBXH.
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