
U BAN NHAN DAN 
TH! XA CT1'A LO 

So: /UBND-LD 
Ye tang cumg cong tác phOng, 

chOng tai nmn duôi nuóc nãm 2020 

CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Ttr do - Hinh phtIc 

Ci'ra Lô, ngày tháng nám 2020 

KInh giri: 

- Các phông, ban, ngành, doàn th cp th; 

- U ban nhân dan các phuông. 

Thc hin cong din s& 15/CD-EJBND ngày 11/6/2020 cüa tinh Ngh An 
ye tang cuô'ng cong tác phông, chng tai nn duôi nuOc näm 2020. UBND thj xà 
Cüa Là yêu cu các ban, ngành, doan the cap thj và UBND các phumg triên khai 
thrc hin mt s ni dung sau: 

1. Trtr&ng cãc ban, ngành, doàn the cap thj và Chü tjch UBND các 
phuong 

- Tip titc quán trit và thirc hin nghiêrn t11c Chi thi so 17/CT-TTg ngày 
16/5/2016 cüa Thu tung ChInh phü ye vic tang cu'rng chi do, th?c hin phông, 
chng tai nin thuang tich và dui nuc cho h9c sinh, tré em; Chuang trInh phông 
chng tai nmn, thuang tich cho tré em th xa Cira Là giai don 20 16-2020. 

- Dy mnh cong tác truyn thông, giáo dc nhm nâng cao nhn thilic, 
trách nhim cüa các Co quan, th chüc, cá nhân ye phông, chông duôi nithc, nhât là 
viec tuyên truyn v các nguy ca gay tir vong do dui ni.rórc & tré em. Trong do 
luu vic v.n dng gia dInh thuàng xuyên quan tam, giám sat tré; chü dng dua 
tré di hoc boi, hoc ki näng an toàn trong môi tru&ng nuó'c; phô biên kiên thüc, k 
nãng v phông, chng dui nuóc cho ngu&i dan và tré em... 

2. Phông Lao dng — Thwrng binh&Xi hi: chü trI, phOi hçp các don v 
lien quan tp trung chi dao,  triên khai thirc hin tot Kê hoach so 76/KH-UBND 
ngày 14/5/2020 cüa UBND thj xã C&a Lô ye Tháng hành dng vi tré em näm 
2020; xây dirng và chia sé tài 1iu truyên thông phàng, chng duôi nu&c cho tré 
em d tuyén truyn trên các phiiang tin thông tin dai  chiing. 

3. Phông Van hóa & Thông tin: 

- Chi dto Trung tam Van hóa — Th thao & Truyn thông và Ban van hóa 
các phiiông tuyên truyn, ph bin giáo dic pháp 1ut lien quan den cOng tác 
phông, chng dui nu&c; thu&ng xuyên phát tin, bâi cánh báo nguy Co xãy ra tai 
nan, dui nu&c trong müa nAng nóng; khuyn cáo vic thrc hin các bin pháp an 
toàn khi tham gia tam biên trong müa du ljch... trén các phuang tin thông tin di 
chüng; Du tu trang bj, Co s& vt chat d dy boi cho tré em; dào tao, tp huân 
nâng cao chat 1ung di ngü giáo viên dy boi, dy k5 näng an toàn trong mOi 
tri.r&ng nu&c; Thi.r&ng xuyen phát các thông dip cánh báo dja dim, khu vuc có 
nguy co d xày ra tai nin dui nu&c, tp trung vào già cao dirn trong th&i gian 
h9c sinh nghi he. 
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- Tang cung cong tác thông tin, tuyên truyn, nâng cao nhn thirc cüa xä 
hôi và nhân dan v sir c.n thi& cüa viêc hoc boi, ci.ru duOi nurc. 

4. Phông Giáo diic — Dào to: chi do các co s giáo diic dua ni dung 
cành báo v nguy cc dui nuôc; các k5 näng phông, chông duôi nrnc vào chiiong 
trInh giâng dy d nâng cao thüc ti,r phông ngt'ra cho h9c sinh, nhât là cap tiêu 
hoc và trung h9c Ca si. Dng thii phi hçp vói hi cha m h9c sinh, các doàn the 
tang cithng tuyên truyn, quãn l' giáo diic các em h9c sinh ye phông, chông tai 
nan dui nuâc. 

5. Cong an thj xã: 

- Tang cung cong tác tuyên truyn, ph bin giáo dic pháp lut, trong do 
1ng ghép vic tuyên truyn v phông ngra tai ntn duOi nirc cho nguri dan và 
tré em, nhãt là trong các tru'rng mâm non, tiêu h9c, trung h9c ca s, trung h9c 
phô thông trên dja bàn. 

- Thi.thng xuyên kim tra, rà soát, kjp th?ii phát hin, ngàn chn và kiên 
quyt dInh chi các phirong tin duO'ng thüy ni dja lchông dam báo diu kin hot 
dng theo quy dnh, nhm phOng ngüa tai nn giao thông durng thüy và dui 
rnthc. 

- Duy trI nghiêm tilic ch d thuO'ng tr1rc 24/24 gi, báo dam sn sang 1rc 
luçrng, phirang tin kjp thO'i tham gia ciru nan, ciru h khi có sir c dui nuc xáy 
ra. Thuè'ng xuyên t chüc tp hun, hun luyn các k5 näng nghip vi v ciru 
nan, ci.'ru ho d nâng các trInh d näng 1irc cho can bô, chin s nh.m chü thng 
1mg phó kjp thO'i khi có tInh huông, sir c v tai nin dui nmc xãy ra. 

6. Trung tm phông chng then tai và tim kim cIru nn 

- Rà soát phát hin các dim có nguy co gay dui nuâc trên dja bàn, bao 
gm các khu vrc tm bin có vông xoáy ngm, các h sâu... dê 1p dt các bin 
cánh báo nguy him, bin cam và có bin pháp chi dng phOng ngüa, bão dam an 
toàn cho nhân dan và khách du ljch trong dip  he và ma mua lü. 

- BO trI them di ngU nhân viên cüu nan, cüii h thuông trirc ti các bäi bin 
ncii có nguô'i dan và du khách tm bin d sn sang phát hin, kjp thii ciru nhQ'ng 
trithng hçp dui nuóc (nu co) 

7. Uy ban nhân dan các phurng: 

- Tp trung tuyên truyn ph bin kin thirc, k nãng v phông, chng duM 
nuôc cho nguO'i dan. Thurng xuyen cânh báo v các nguy ca gay tir vong do dui 
nuc cho tré em và các bin pháp dam bào an toàn phông, chng duOi rnthc cho tré 
em. 

- Tuyên truyn, vn dng các gia dInh, b, mc, ông, bà, nguôi than khOng 
duçrc chü quan, 10 là, ma phãi thuO'ng xuyën quan tam, giám sat tré em, nht là 
vào mfa he, thi tit nàng nóng và vào müa mu'a bão; chü dng dua tré em di h9c 
bai, hçc k nãng an toàn trong mOi trung nu'rc; 
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- Thung xuyên râ soát các h thng mucing thoát nuóc, các ao, h, các cong 
trInh xây drng trong dan d kjp thô'i có các giâi pháp phñ hçip nhäm dam bão 
phông, chng duéi nuóc an toàn cho tré em. 

- Kjp thai thAm hói, dng viên va h trg cho các gia dInh cña tré em bj tir 
xong do tai nn thuong tIch, dui nithc. 

Yêu cu các phông, ban, ngãnh, doân th cp th, UBND các phu&ng trin 
khai thrc hin tt các ni dung trên./. 

No'i n/ian: TM. UY BAN NHAN DAN 
- S Lao dng TBXH (d b/cáo); KT. CHU T!CH 
- Chñ tjch, PCT.UBND Tlij xã (d b/cáo); P110 CHU TICH 
- Các ban, ngành, doan th lien quan (d p/hçp); 
- UBND các phu'àng; 
- Urn: VT, LDL 

Nguyn Thj Dung 
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