UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TÂY HOÀ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 768 /UBND-LĐTBXH

Tây Hoà, ngày 18 tháng 5 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v triển khai thực hiện Công điện
số 398/CĐ-TTg ngày 02/5/2022
của Thủ tướng Chính Phủ

Kính gửi:

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 1646/UBND-KHVX ngày 12/4/2022 của UBND
tỉnh Phú Yên về tăng cường công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng
chống đuối nước trẻ em; Công văn số 2132/UBND-KGVX ngày 07/5/2022 của
UBND tỉnh Phú Yên về việc triển khai thực hiện Công điện số 398/CĐ-TTg
ngày 02/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống
đuối nước trẻ em; UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện
có liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ được
giao, thực hiện và phối hợp thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Triển khai thực hiện tốt nội dung các văn bản của UBND huyện: Kế
hoạch số 97/KH-UBND ngày 27/4/2021 về triển khai thực hiện Chương trình
hành động vì trẻ em tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn huyện; Kế
hoạch số 199/KH-UBND ngày 07/10/2021 về triển khai thực hiện Chương trình
phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021-2030 trên
địa bàn huyện Tây Hòa; Công văn số 486/UBND-LĐTBXH ngày 04/4/2022 về
tăng cường biện pháp phòng, chống đuối nước cho trẻ em và các văn bản chỉ
đạo khác có liên quan.
2. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm
các chỉ đạo của UBND huyện về công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ
em, đặc biệt là phòng, chống đuối nước trẻ em.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm
của gia đình và cộng đồng về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt
là tai nạn đuối nước; chủ động cùng với các xã, thị trấn tích cực phối hợp với
hội, đoàn thể cấp xã tuyên truyền, vận động gia đình thường xuyên quan tâm,
giám sát trẻ em, nhất là trong mùa mưa, bão.
3. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị
có liên quan và UBND các xã, thị trấn tăng cường phòng, chống đuối nước cho
trẻ em, học sinh theo nội dung Công điện số 476/CĐ-BGDĐT ngày 04/5/2022
của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4. Trung tâm Y tế: Chỉ đạo, hướng dẫn các Trạm Y tế xã, thị trấn việc
thực hiện sơ cứu, cấp cứu, điều trị, vận chuyển cấp cứu cho trẻ em bị đuối nước.
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5. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh
- Tăng cường tuyên truyền các nội dung phòng, chống tai nạn thương tích
trẻ em, đặc biệt là tai nạn đuối nước; kịp thời đưa tin, cảnh báo những điểm, khu
vực có nguy cơ dễ xảy ra tai nạn đuối nước, nhất là trong mùa mưa, bão.
- Vận động, tuyên truyền về vai trò, trách nhiệm của gia đình trong việc
trông giữ, giám sát, nhắc nhở trẻ em về nguy cơ bị đuối nước và kỹ năng phòng,
chống đuối nước, chủ động đưa con đi học bơi và học kỹ năng an toàn trong môi
trường nước.
6. Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và
các hội, đoàn thể huyện: Triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động, giáo
dục trong hội viên, đoàn viên về công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ
em, đặc biệt là tai nạn đuối nước.
7. Huyện đoàn Tây Hòa: Tăng cường chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc
thực hiện tốt công tác tiếp nhận và bàn giao học sinh về sinh hoạt hè ở địa
phương; tổ chức các hoạt động hè cho trẻ em an toàn, hiệu quả; phối hợp chặt
chẽ với cơ quan, đơn vị có liên quan, các trường học chỉ đạo các cơ sở đoàn, hội
trực tiếp tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên nâng cao nhận thức về
phòng, chống đuối nước trẻ em, đưa nội dung này vào chương trình hoạt động
hè năm 2022.
8. UBND các xã, thị trấn
- Triển khai tốt các biện pháp phòng, ngừa giảm thiểu tối đa tai nạn
thương tích trẻ em, đặc biệt là tai nạn đuối nước trẻ em. Tổ chức vận động các
hộ gia đình cam kết trách nhiệm xây dựng ngôi nhà an toàn, đảm bảo an toàn
cho trẻ em.
- Tổ chức kiểm tra, rà soát phát hiện kịp thời các khu vực thường xuyên
xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để có biện
pháp chủ động phòng, ngừa, đảm bảo an toàn cho trẻ em trong mùa mưa, bão,
cụ thể như: kiểm tra, rà soát phát hiện các điểm có nguy cơ gây đuối nước cho
trẻ em trong mùa mưa, bão, các hố sâu, hệ thống thoát nước tại các công trình
xây dựng, công trình giao thông, các sông, ao hồ,… kịp thời có các giải pháp
nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ em.
- Ưu tiên bố trí nguồn ngân sách hằng năm của địa phương theo phân cấp
hiện hành để thực hiện công tác phòng, chống đuối nước trẻ em.
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện và UBND các xã, thị trấn triển khai
thực hiện, định kỳ báo cáo 6 tháng trước ngày 10/6/2022, báo cáo năm trước
ngày 10/11/2022 về UBND huyện (qua phòng Lao động - Thương binh và Xã
hội) để tổng hợp báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Lao động - TB&XH tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy (thay b/c);
- Thường trực HĐND huyện;
- Ban Thường trực UBMTTQVN huyện;
- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện;
- Trang thông tin điện tử UBND huyện;
- Lưu: VT, LĐTBXH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Công Trinh
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