
     ỦY BAN NHÂN DÂN 

        HUYỆN TRÀ CÚ 

 

        Số: 431/UBND-TH   

V/v tăng cường công tác 

phòng, chống đuối nước trẻ 

em trên địa bàn huyện 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                Trà Cú, ngày  06 tháng 5 năm 2022 

 
                 Kính gửi:  

            - Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện; 
            - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.  

 

Căn cứ Công văn số 1790/UBND-KGVX ngày 06/5/2022 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ 
em trên địa bàn huyện (đính kèm); Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ 

trưởng các phòng, ban, ngành huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 
căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội 

dung sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

tại Công văn số 2115/UBND-KGVX ngày 05/6/2020 về việc thực hiện Chỉ thị 
số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 

1475/UBND-KGVX ngày 15/4/2022 về việc tăng cường công tác phòng, chống 
tai nạn, thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh.  

2. Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện chủ trì, 
phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào 

tạo, các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng 
cường truyền thông về trách nhiệm, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, 
chống đuối nước trẻ em cho cha mẹ, trẻ em, học sinh và cộng đồng dân cư; quản 

lý chặt chẽ học sinh trong thời gian không đến trường, đặc biệt là dịp nghỉ hè, 
các thời điểm thiên tai để bảo đảm an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích trẻ 

em. Vận động các gia đình chủ động đưa con đi học bơi và học kỹ năng an toàn 
trong môi trường nước. Đồng thời hướng dẫn việc tăng cường rèn luyện thể dục, 

thể thao, các hoạt động vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật cho trẻ 
em trong mùa hè. 

3. Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với 
Công an huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, các 

cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

- Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc thực hiện công tác phòng, chống 

đuối nước trẻ em của các cơ quan, tổ chức, chính quyền; làm rõ trách nhiệm của 
người đứng đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống đuối nước trên 
địa bàn huyện. 

- Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống đuối nước 
trên địa bàn huyện gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân 

dân huyện theo quy định. 
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4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành, các tổ chức, nhất là Đoàn 

thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, các tổ chức, cá nhân tình nguyện tham gia 
quản lý chặt chẽ trẻ em trong thời gian không đến trường, đặc biệt là dịp nghỉ 

hè, các thời gian thiên tai để bảo đảm an toàn cho trẻ em nhất là đuối nước. Tổ 
chức vận động các hộ gia đình cam kết trách nhiệm xây dựng ngôi nhà an toàn, 

bảo đảm an toàn cho trẻ em. 

- Rà soát, lập bản đồ cảnh báo kịp thời các địa điểm (hố nước, hồ ao, sông 

ngòi, các khu vực nước sâu, nguy hiểm, công trình chứa nước...) có nguy cơ gây 
tai nạn đuối nước tại địa bàn; triển khai các biện pháp phòng ngừa, khắc phục 

(như làm rào chắn, biển cảnh báo; cảnh giới, nhắc nhở...). 

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện nắm, chỉ đạo./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- TT HU, HĐND huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- LĐVP, NC; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 
 

Tăng Thị Thắm 
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