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                Kính gửi:   
- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Trung tâm Truyền thông - Văn hóa; 
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 1716/UBND-KGVX ngày 15/6/2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Sơn La về việc tăng cường bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong đại dịch 
Covid-19 và phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em (có Công 

văn kèm theo). 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo như sau: 

1. Giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã  hội 

 Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân 
các xã triển khai Quyết định số 623/QĐ-LĐTBXH ngày 29/5/2021 của Bộ 
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hỗ trợ cho trẻ em bị nhiễm 

Covid-19 và trẻ em phải cách ly tập trung để phòng, chống dịch Covid-19.  

Phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai công tác phòng, chống 
đuối nước; tai nạn, thương tích trẻ em. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp 

hành các quy định pháp luật về phòng, chống tai nạn, thương tích đặc biệt là tai 
nạn đuối nước trẻ em.  

2. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo 

 Chỉ đạo các đơn vị trường học, các cơ quan có liên quan vận động các gia 
đình chủ động đưa trẻ em đi học bơi và kỹ năng an toàn trong môi trường nước. 
Căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 tại địa phương để tổ chức các 

lớp dạy bơi và kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em. 

3. Giao Trung tâm Truyền thông - Văn hóa  

Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về trách nhiệm, kiến thức, kỹ 

năng về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong bối cảnh dịch bệnh và phòng, 
chống đuối nước trẻ em. Quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên 
hệ thống loa phát thanh ở xã, thị trấn; các bản, tiểu khu; nhân bản các tài liệu, 

sản phẩm truyền thông do Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối 
hợp với Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) 
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và một số tổ chức quốc tế đến từng cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung, địa bàn 

cách ly, hộ gia đình, cộng đồng dân cư và trẻ em. Tuyên truyền về Tổng đài điện 
thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111) cho mọi người dân, trẻ em biết để liên hệ 
khi có nhu cầu cần hỗ trợ. 

4. Giao Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

Triển khai các biện pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bảo đảm an toàn, 
phòng, chống lây nhiễm Covid-19, phòng, chống xâm hại trẻ em ở gia đình, 

cộng đồng. 

Triển khai việc rà soát các hộ gia đình, các vị trí mặt nước, hồ, ao, sông, 
suối, công trình công cộng, công trình xây dựng để phát hiện kịp thời các nguy 

cơ đuối nước, rơi, ngã và các nguy cơ mất an toàn khác; thực hiện ngay các biện 
pháp khắc phục, phòng ngừa, lắp đặt biển cảnh báo, cảnh giới ở tất cả các điểm 
có nguy cơ xảy ra đuối nước trẻ em, bảo đảm môi trường sống an toàn cho mọi 

trẻ em.  

Vận động các hộ gia đình có trẻ em xây dựng ngôi nhà an toàn; phòng, 
chống tai nạn thương tích trẻ em; thường xuyên quan tâm, giám sát, bảo đảm an 

toàn cho trẻ em tại gia đình và cộng đồng. 

Khi có vấn đề phát sinh hoặc trường hợp khẩn cấp liên quan đến trẻ em, 
đề nghị các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn báo cáo về Ủy ban 

nhân dân huyện (qua phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) để có giải pháp 
xử lý, hỗ trợ kịp thời. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Lưu: VT, PLĐ.                                                  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Thào A Mua 
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