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V/v tăng cường các biện pháp 

phòng chống tai nạn thương tích, 
đuối nước và xâm hại trẻ em

#DiaDiemNgayBanHanh

Kính gửi:
            - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; 
            - Các tổ chức chính trị - xã hội thành phố;
            - Các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố;
            - UBND các xã, phường.

Thực hiện Công văn số 2469/UBND-KGVX ngày 29/4/2021 của UBND 
tỉnh Quảng Nam về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống, tai nạn, 
thương tích, đuối nước và xâm hại trẻ em. Để chủ động phòng chống, ngăn chặn 
các vụ tai nạn thương tích, đuối nước và xâm hại trẻ em, đảm bảo an toàn tính 
mạng đối với trẻ em trên địa bàn thành phố nhằm tạo điều kiện cho trẻ em được 
phát triển toàn diện, sống trong môi trường an toàn, lành mạnh. UBND thành 
phố có ý kiến như sau:

1. Các phòng, ban, đơn vị liên quan thành phố, UBND các xã, 
phường: Tăng cường công tác bảo vệ trẻ em; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả 
Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về việc tiếp tục 
tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, 
chống xâm hại trẻ em; Công văn số 1557/UBND-LĐTBXH ngày 13/8/2020 của 
UBND thành phố về tăng cường các giải pháp đảm bảo thực hiện quyền trẻ em 
và bảo vệ trẻ em trên địa bàn thành phố; Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 14/4/2021 
của Thành ủy Tam Kỳ về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính 
sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em trong giai đoạn mới trên địa bàn 
thành phố.

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố
- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông thành phố, 

UBND các xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định 
của pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, hướng dẫn cho cha mẹ, người chăm 
sóc trẻ em, gia đình, cộng đồng những kiến thức, kỹ năng phát hiện, tố cáo kịp 
thời các hành vi xâm hại trẻ em; giám sát, trông coi trẻ em, đặc biệt là trẻ nhỏ 
tuổi. Đồng thời triển khai các hoạt động phòng chống tai nạn thương tích, đuối 
nước và xâm hại trẻ em.

- Đẩy mạnh công tác bảo vệ trẻ em cấp xã, phường và tổ chức thực hiện 
chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của Ban bảo vệ trẻ em các cấp. Tăng cường 
phối hợp liên ngành trong việc triển khai công tác phòng, chống tai nạn, thương 
tích, đuối nước ở trẻ em.



3. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố: Chỉ đạo các trường học trực 
thuộc tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp với gia đình quản lý chặt chẽ 
học sinh trong thời gian tạm nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19, trong thời 
gian nghỉ hè nhằm ngăn chặn tình trạng tai nạn thương tích, đuối nước và xâm 
hại ở học sinh.

4. Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Truyền thông thành phố: Đẩy 
mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phòng chống tai nạn thương tích, đuối 
nước và xâm hại trẻ em trên hệ thống truyền thanh, truyền hình thành phố. Xây 
dựng các phóng sự, tin, bài phản ánh những mô hình hiệu quả về phòng chống 
tai nạn thương tích, đuối nước, xâm hại trẻ em. 

5. Công an thành phố: Chỉ đạo công an các xã, phường cùng với UBND, 
các ngành, đoàn thể cùng cấp tiếp nhận, giải quyết kịp thời và xử lý nghiêm 
minh các vụ việc xâm hại trẻ em; thực hiện quy trình can thiệp, hỗ trợ trẻ em bị 
xâm hại theo đúng Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính 
phủ; 

6. UBND các xã, phường
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đến địa bàn dân cư, từng gia 

đình có trẻ em thường xuyên quan tâm, kiểm tra, giám sát con em mình trong 
thời gian tạm nghỉ học phòng chống dịch bệnh Covid-19, thời gian nghỉ hè; nhắc 
nhở, khuyến cáo các em tuyệt đối không được chơi, đùa nghịch gần ao, hồ, sông, 
hố công trình,... nơi tiềm ẩn nguy cơ đuối nước, tự ý hoặc rủ nhau tắm sông, tắm 
biển, đi bơi khi không có người lớn đi cùng.

- Đẩy mạnh công tác xây dựng “Xã, phường phù hợp với trẻ em”, “Ngôi 
nhà an toàn”, “Trường học an toàn”, “Cộng đồng an toàn”.

- Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan của thành phố tổ chức 
kiểm tra, rà soát các khu vực hay xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ xảy 
ra tai nạn đuối nước để có biện pháp phòng ngừa, can thiệp nhằm đảm bảo an 
toàn cho trẻ; bố trí rào chắn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các
ao, hồ, sông, suối, bãi tắm, khu vực nước sâu nguy hiểm…Đồng thời xử lý, khắc 
phục, giải quyết kịp thời khi có sự việc xảy ra nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ 
em.Thực hiện tốt công tác cấp cứu, khám, chữa bệnh kịp thời cho trẻ em bị tai 
nạn, thương tích, đuối nước và trẻ em bị xâm hại.

- Theo dõi, tổng hợp, báo cáo kịp thời các trường hợp trẻ em bị tai nạn 
thương tích và đuối nước trên địa bàn về UBND thành phố (thông qua phòng 
Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố) để theo dõi, chỉ đạo kịp thời.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, hội, đoàn 
thể các cấp: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của 
nhân dân về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; đặc biệt chú trọng nội dung 
phòng, chống bạo lực, xâm hại, tai nạn, thương tích trẻ em và phòng chống dịch 
Covid-19; vận động các nguồn lực để hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em bị tai nạn, thương 
tích, bị xâm hại, bạo lực. Tham gia giám sát, phát hiện, cảnh giới các khu vực có 
nguy cơ gây tai nạn, thương tích, đặc biệt là khu vực có nguy cơ gây đuối nước 
đối với trẻ em.



Nhận được Công văn này, yêu cầu các phòng, ban, đơn vị liên quan của 
thành phố, UBND các xã, phường triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời./.

Nơi nhận:
- Sở LĐTB-XH tỉnh Quảng Nam;
- CT, các PCT UBND thành phố;
- C.PVP, CV;
- Lưu VT, LĐTBXH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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