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                         Kính gửi:    

- Trưởng các phòng: Giáo dục và Đào tạo; 
Văn hóa và Thông tin; Lao động – TB&XH; 

- Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Truyền thanh; 

- Ban Thường vụ Huyện đoàn Tây Hòa; 
- Hiệu trưởng các Trường THPT đóng trên địa bàn huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

 Thời gian qua, trên địa bàn huyện đã xảy ra một số trường hợp trẻ em bị tai nạn 
thương tích, trẻ em bị chết do đuối nước nhất là tại các địa phương dọc kênh Nam. 

Trong thời gian đến, để hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn thương tích, trẻ em bị chết 

do đuối nước, UBND huyện yêu cầu: 

1. Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:  

- Tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về trẻ em. Triển khai có hiệu 

quả công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước ở trẻ em. Tổ chức các lớp 
tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em, phòng, chống tai nạn thương 

tích, đuối nước ở trẻ em cho đội ngũ làm công tác trẻ em. 

- Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về 

bảo đảm an toàn phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nưới ở trẻ em.  

- Chủ trì, phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin, các cơ quan, đơn vị liên 

quan kiểm tra việc lắp đặt các rào chắn, biển cảnh báo các điểm hố sâu, ao, hồ, sông, 

suối, kênh mương,… của các xã, thị trấn.  

2. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Hiệu trưởng các Trường 

THPT đóng trên địa bàn huyện: 

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức cho học sinh về các kỹ 
năng nhận biết nguy cơ và kỹ năng phòng, tránh tai nạn thương tích, tai nạn do đuối 

nước; tuyên truyền để các em học sinh ý thức được sự nguy hiểm của việc tắm sông, 

suối, ao hồ, kênh, mương.  

- Giao trách nhiệm cụ thể cho từng giáo viên Chủ nhiệm trong việc quản lý, 
tuyên truyền cho học sinh để nâng cao nhận thức của học sinh về các kỹ năng nhận 

biết nguy cơ và kỹ năng phòng, tránh tai nạn thương tích, tai nạn do đuối nước;… 

tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng học sinh của lớp mình bị tai nạn do đuối 
nước. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Truyền thanh: Tăng 

cường các hoạt động tuyên truyền, nhất là tuyên truyền bằng xe thông tin lưu động về 
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phòng, chống đuối nước trẻ em nhằm nâng cao nhận thức của người dân và cộng 

đồng; thường xuyên truyền tải những thông điệp cảnh báo các địa điểm, khu vực có 
nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước; phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối 

nước trẻ em như: Kỹ năng bơi lội, kỹ năng phòng ngừa, kỹ năng ứng cứu khi xảy ra 

đuối nước,…  

4. Ban Thường vụ Huyện đoàn Tây Hòa: 
- Tăng cường chỉ đạo các cấp Đoàn trực thuộc tuyên truyền về phòng, chống tai 

nạn đuối nước trẻ em trên các kênh thông tin của Đoàn, các buổi sinh hoạt Đoàn, Đội 

và các buổi tập huấn; phối hợp tổ chức các hoạt động dạy bơi gắn với mô hình giáo 
dục kỹ năng cho trẻ em. 

- Tăng cường tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, sinh hoạt bổ ích, thiết 

thực góp phần quản lý, giáo dục trẻ em nhất là trong dịp hè; phát huy vai trò của lực 
lượng thanh niên xung kích, thanh niên tình nguyện trong việc thường xuyên nhắc nhở 

trẻ em không vui chơi ở những nơi nguy hiểm, không tự ý đi tắm ao, hồ, sông, suối. 

5. UBND các xã, thị trấn:  

- Triển khai ngay việc kiểm tra, rà soát các điểm hố sâu, ao, hồ, sông, suối, kênh 
mương, nhất là kênh chính Nam,… thường xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ 

xảy ra tai nạn đuối nước để lắp đặt các rào chắn, biển cảnh báo giúp người dân và trẻ 

em biết phòng, tránh. 

- Cùng với mặt trận, các hội, đoàn thể cùng cấp tăng cường các hoạt động tuyên 

truyền về phòng, chống đuối nước trẻ em nhằm nâng cao nhận thức của người dân và 

cộng đồng; thường xuyên truyền tải những thông điệp cảnh báo các địa điểm, khu vực 
có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước; phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống 

đuối nước trẻ em như: Kỹ năng bơi lội, kỹ năng phòng ngừa, kỹ năng ứng cứu khi xảy 

ra đuối nước,…  

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện có liên quan, Hiệu trưởng các 
Trường THPT đóng trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai 

thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như  trên;  
- Thường trực Huyện ủy (thay b/c); 
- Thường trực HĐND huyện; 
- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện; 
- Ban thường trực UBMTTQVN huyện; 
- Trang thông tin điện tử của UBND huyện; 
- Lưu: VT, PLĐ - TB&XH.                                                       

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Phan Công Trinh 
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