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Triển khai thực hiện công tác phòng, chống tai nạn   

thương tích trẻ em năm 2021 trên địa bàn huyện Hữu Lũng 

 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-SLĐTBXH ngày 09/3/2021 của Sở Lao 

động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai công tác phòng, 

chống tai nạn thương tích trẻ em năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, UBND 

huyện Hữu Lũng xây dựng Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tai nạn 

thương tích (TNTT) trẻ em năm 2021 trên địa bàn huyện với các nội dung cụ 

thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH,  YÊU CẦU 

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền và các sở, 

ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội về tổ chức các hoạt động  

tuyên truyền công tác phòng, chống TNTT trẻ em, đặc biệt là công tác phòng, 

chống đuối nước, tai nạn giao thông và công tác quản lý tổ chức các hoạt 

động bơi, phong trào tập luyện bơi và phòng, chống đuối nước trẻ em. 

2. Tạo môi trường để trẻ em được học tập, rèn luyện kỹ năng về 

phòng, chống tai nạn, thương tích, nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng, tránh 

tai nạn đuối nước trẻ em cho các cơ quan, tổ chức, gia đình, người dân và bản 

thân trẻ em thông qua các hoạt động truyền thông, giáo dục... Từng bước hạn 

chế tình trạng trẻ em tử vong do tai nạn đuối nước, góp phần đảm bảo an toàn 

tính mạng của trẻ em, đem lại hạnh phúc và sự phát triển bền vững cho gia đình 

và xã hội. 

3. Phối hợp giữa các cơ quan ban, ngành, đoàn thể; xã hội hóa công 

tác phòng, chống TNTT trẻ em; huy động các nguồn lực thu hút sự tham gia 

của gia đình, nhà trường và cộng đồng xây dựng môi trường an toàn cho trẻ 

em phát triển toàn diện; Tạo thuận lợi về cơ sở pháp lý cho các tổ chức, cá 

nhân đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức dạy bơi và các kỹ năng 

phòng, chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn. 

4. Các cơ quan, đợn vị căn cứ vào tình hình, điều kiện, chức năng, nhiệm 

vụ xây dựng, triển khai, thực hiện kế hoạch phòng, chống TNTT trẻ em; tăng 

cường các giải pháp phòng, tránh để loại bỏ các nguy cơ gây TNTT ở trẻ em. 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Truyền thông nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống tai nạn 

thương tích trẻ em 

- Tổ chức các chiến dịch truyền thông, các cuộc vận động phòng, chống 

TNTT trẻ em, công tác phòng, chống đuối nước về nguy cơ gây đuối nước trẻ 

em, ky ̃năng an toàn trong môi trường nước; an toàn khi tham gia giao thông 
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đường thủy…....,Tổ chức các cuộc thi vẽ tranh, thi viết, thi tuyên truyền viên với 

chủ đề phòng, chống TNTT trẻ em, trong đó có phòng, chống đuối nước trẻ em. 

- Nghiên cứu, xây dựng, phát triển, sản xuất các ấn phẩm truyền thông về 

phòng, chống TNTT trẻ em. Xây dựng các thông điệp, tài liệu truyền thông 

phòng, chống đuối nước trẻ em phù hợp với cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em, 

cộng đồng và đặc biệt là trẻ em. 

- Tổ chức các hoạt động truyền thông theo chủ đề phù hợp với từng nhóm 

đối tượng bằng các hình thức phong phú (hội nghị, tọa đàm, cuộc thi hoặc cung 

cấp tài liệu tuyên truyền sách mỏng, tờ rơi gấp cho các đối tượng,...) trên các 

phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, trường 

học hoặc thông qua đội ngũ cộng tác viên làm công tác trẻ em, y tế thôn bản, cán 

bộ các tổ chức quần chúng (đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội nông dân) cho cha, 

mẹ, trẻ em và thanh niên về nguy cơ đuối nước và biện pháp phòng tránh. 

- Tập huấn nâng cao kiến thức về phòng, chống đuối nước trẻ em, kỹ năng 

an toàn trong môi trường nước, kỹ năng sơ cứu, cấp cứu trong các trường hợp 

khi bị đuối nước cho Công chức văn hóa – xã hội xã, thị trấn, cộng tác viên tại 

cộng đồng để xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên. 

2. Xây dựng môi trường an toàn cho trẻ em 

- Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 23/CT –TTg ngày 26/5/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ 

em và bảo vệ trẻ em, đặc biệt chú trọng công tác phòng ngừa TNTT trẻ em, 

phòng ngừa trẻ em bị rơi, ngã ở khu nhà chung cư, nhà cao tầng; Triển khai mô 

hình Ngôi nhà an toàn, phòng, chống TNTT trẻ em theo Quyết định số 548/QĐ-

LĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành tiêu chí 

Ngôi nhà an toàn phòng, chống TNTT trẻ em; Tổ chức các hoạt động can thiệp 

và tư vấn trực tiếp tại các gia đình, hướng dẫn sử dụng các thiết bị an toàn trong 

gia đình nhằm loại bỏ nguy cơ gây TNTT trẻ em tại gia đình. 

- Triển khai kịp thời việc rà soát toàn bộ các công trình đang xây dựng, 

khai thác, hệ thống thoát nước như: Hố ga, miệng cống, mương thoát nước phải 

có rào chắn, cắm biển cảnh cáo nguy hiểm, nắp đậy có nguy cơ xảy ra TNTT trẻ 

em nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ em.  

3. Triển khai các hoạt động dạy bơi và kỹ năng an toàn dưới nước 

- Cung cấp tài liệu hướng dẫn công tác phòng, chống đuối nước trẻ em, 

tập trung hướng dẫn kỹ năng an toàn trong môi trường nước, triển khai chương 

trình bơi an toàn cho trẻ em; kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước trẻ em; 

các quy điṇh an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em. 

- Tổ chức các lớp dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em, 

daỵ bơi theo chương trình bơi an toàn cho trẻ em tại trường tiểu hoc̣, trung học 

cơ sở, trung tâm văn hóa, thể thao và taị côṇg đồng. 

- Tổ chức tập huấn về sơ cấp cứu, kỹ thuật cứu đuối cho cộng tác viên, 

cán bộ y tế thôn, bản, cán bộ của các ban, ngành, đoàn thể tham gia công tác 

phòng, chống đuối nước trẻ em tại cộng đồng. 
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- Phát động phong trào học bơi, dạy bơi trên toàn huyện, đặc biệt là tại 

một số đơn vị địa phương có tỷ lệ trẻ em bị đuối nước cao và có nhiều nguy cơ 

gây đuối nước trẻ em. 

- Huy động sự tham gia của cộng đồng, các tổ chức hỗ trợ cơ sở vật chất 

xây dựng bể bơi, công tác dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước 

cho trẻ em. 

4. Tổ chức các hoạt động phòng, chống tai nạn giao thông trẻ em 

- Phối hợp với các ngành có liên quan đẩy mạnh hoạt động giáo dục 

học sinh về kiến thức an toàn giao thông trong trường học. 

- Tổ chức các lớp tập huấn về giáo dục an toàn giao thông trẻ em cho 

đội ngũ Công chức Văn hóa – Xã hội xã, thị trấn và các cộng tác viên. 

- Phối hợp với cha mẹ học sinh thường xuyên nhắc nhở, giáo dục cho 

con em mình tự giác chấp hành luật lệ khi tham gia giao thông. 

- Vận động các nguồn lực trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho thiếu 

nhi và vận động phụ huynh chấp hành nghiêm chỉnh luật an toàn giao thông. 

5. Trợ giúp trẻ em bị tai nạn thương tích 

- Tổ chức triển khai các hoạt động can thiệp và tư vấn trực tiếp tại các 

gia đình, nhằm loại bỏ nguy cơ gây TNTT trẻ em tại gia đình. 

- Thu thập cập nhật thông tin về trẻ em bị TNTT xác định rõ nguyên 

nhân, mức độ ảnh hưởng sau khi trẻ bị tai nạn thương tích để có biện pháp 

trợ giúp kịp thời. Riêng đối với trẻ em bị tử vong do TNTT cần cập nhật 

thông tin nhanh về Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc để phối 

hợp với các ngành liên quan chỉ đạo cơ sở thực hiện kịp thời khi có tai nạn 

thương tích xảy ra. 

 - Đảm bảo 100% các trường hợp trẻ em bị tử vong do TNTT được 

thăm hỏi, động viên hỗ trợ gia đình khắc phục hậu quả. 

6. Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động phòng, chống 

tai nạn thương tích trẻ em và chế độ báo cáo 

 - Giao Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc huyện phối 

hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa và Thông tin, Hội Liên 

hiệp Phụ nữ, Đoàn thanh niên huyện thực hiện kế hoạch phòng, chống 

TNTT trẻ em và phòng ngừa trẻ em bị rơi, ngã tại các khu vực chung cư, nhà 

cao tầng; huy động sự tham gia của các tổ chức đoàn thể và người dân trong việc 

phát hiện, giám sát, cảnh báo, gia cố các khu vực có nguy cơ gây TNTT trẻ em.  

 - Hướng dẫn các gia đình bảo đảm việc trông giữ trẻ nhỏ tại gia đình. Tổ 

chức tốt việc bàn giao trẻ khi trẻ kết thúc năm học về sinh hoạt hè tại địa 

phương;  Tổ chức tốt công tác sinh hoạt hè cho thiếu nhi tại cộng đồng; Tổ chức 

các điểm vui chơi, các hoạt động vui chơi cho trẻ em tại cộng đồng. 
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- Thực hiện chế độ phản ánh, báo cáo thường kỳ và đột xuất tình hình 

TNTT trẻ em giữa các cấp, giữa cơ quan chủ trì với đơn vị liên quan: Thực 

hiện chế độ báo cáo đột xuất, tháng/quý và 6 tháng/năm theo quy định.  

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – dân tộc huyện 

- Tham mưu Uỷ ban nhân dân huyện xây dựng văn bản chỉ đạo tăng 

cường thực hiện các biện pháp phòng, chống TNTT trẻ em. Chủ động xây 

dựng kế hoạch phòng, chống TNTT trẻ em trên địa bàn; tăng cường công tác 

tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống TNTT trẻ em đến 

cha mẹ, người chăm sóc trẻ, hộ gia đình, thôn, bản, khối phố, trường học, 

lớp học để bảo đảm an toàn cho trẻ em. Tích cực triển khai xây dựng lựa 

chọn từ 01 - 02 xã, thị trấn triển khai thực hiện mô hình Ngôi nhà an toàn 

phòng, chống TNTT trẻ em.  

- Vận dụng các nguồn kinh phí từ ngân sách, huy động đầu tư từ các cá 

nhân, tổ chức xã hội xây dựng hồ bơi, trang bị bể bơi di động tại các trung tâm, 

các cụm dân cư hoặc địa điểm liên trường học phục vụ tổ chức dạy bơi cho trẻ 

em. 

- Chỉ đạo các xã, thị trấn tiến hành việc rà soát các điểm hố sâu, ao, hồ, 

sông, suối... 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. 

- Xây dựng Kế hoạch, phối hợp tổ chức mở các lớp dạy bơi cho trẻ em 

trong dịp hè và tập huấn cho trẻ em các kiến thức kỹ năng an toàn trong môi 

trường nước.  

 - Kịp thời nắm bắt và báo cáo, lập danh sách trẻ em bị TNTT có địa 

chỉ cụ thể, có biện pháp trợ giúp kịp thời. Phối hợp với các ngành liên quan 

tổ chức thực hiện trợ giúp kịp thời và Báo cáo về Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội khi có TNTT đối với trẻ em xảy ra trên địa bàn. 

- Tổng hợp Báo cáo kết quả hoạt động phòng, chống TNTT trẻ em 6 

tháng (trước ngày 30/6) và năm (trước ngày 15/12) về Sở Lao động- Thương 

binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện và Sở Lao 

động- Thương binh và Xã hội theo quy định. 

2. Các cơ quan, đoàn thể huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động phòng, chống TNTT trẻ em 

năm 2021.  

- Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm 

của các ngành, các đoàn thể, các tổ chức xã hội và nhân dân tích cực tham 

gia công tác phòng, chống TNTT trẻ em. 
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- Khảo sát các điểm cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực sông, suối, hồ, 

ao sâu...trên địa bàn để triển khai tiếp nhận lắp đặt biển, bảng chỉ dẫn  nguy 

hiểm nhằm phòng tránh xảy ra TNTT trẻ em. 

 - Chủ động nắm bắt, lập danh sách trẻ em bị TNTT có địa chỉ cụ thể để 

tìm hiểu nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng sau khi trẻ bị TNTT để có biện 

pháp trợ giúp kịp thời.  

Trên đây là Kế hoạch triển khai hoạt động phòng, chống TNTT trẻ em 

năm 2021./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Sở LĐTBXH; 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng LĐTBXH-DT huyện; 

- UBMTTQVN và các đoàn thể huyện; 

- Phòng GD&ĐT; TT Y tế; Công an huyện;  

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT.                                                                         

   KT. CHỦ TỊCH 

    PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

             Trần Quốc Phong 
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