
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
THI XA CIA LO fJcIp  — Tiy do — Htnh phñc 

So: /K}1-UBND Cña Lô, ngày tháng 11 nám 2021 

KE HOJILCH 
Trin khai Chuong trInh phông, chông tai nn, thu'o'ng tich tré em 

trên d!a  bàn thj xä Cfla Lô giai doin 2021 — 2030 

Thic hin K hoch sé 625/KH-UBND ngày 30 tháng 10 näm 2021 cüa 
UBND tinh Ngh An ye vic triên kihai Chumg trInh phông, chong tai ntn, 
thuong tIch tré em giai dotn 202 1-2930 trên dja bàn tinh Ngh An, Uy ban 
nhân dan thj xã Ci:ra Lô ban hânh Ké hoch thirc hin Chu'ang trInh phông, 
chông tai ntn, thu'ang tIch tré em trên dja bàn th xä giai doin 2021 - 2030 
vói nhüng ni dung sau: 

I. MUC Did, YEU CAU 
1.MucdIch 
a) Tiêp tiic nâng cao nhn thirc cüa chInh quyên các cap ye vai trô, vj trI, 

nghia và tam quan trpng cüa vic báo v, ngàn ngiira, giàm thiêu tai nin, thuang 
tIch tré em. 

b) Tuyên truyên, vn dng các doàn the, các to chcrc xa hôi, cong dông, gia dInh 
tham gia tIch cIc vào cong tác phông chông tai nan, thuang tIch tré em. 

c) Tang cu6ng cong tác quán 1 nhà nuóc ye bào v, chãm soc tré em nói 
chung, phOng, chOng tai nn, thu'ang tIch tré em nói riêng; cung cap các kiên 
thirc, k nàng can thiet ye phông, chông tai n?n,  thuang tIch tré em cho các bc 
cha mc, nba trung, cong dOng xã hi và bàn than tré em nhàm giàm thiêu tInh 
trng tai nan, thuang tIch và t1r vong do tai nan, thuang tIch ó' tré em, gop phân 
thirc hin Lut Tré em, Cong uc quOc tê ye Quyên tré em mt cách thiêt thirc, 
hiu qua. 

2. Yêu câu 
a) Các cap, các ngành can quán trit, xác djnh cong tác phOng, chông tai nan, 

thuang tIch tré em là mt trong nhung nhirn v quan trgng phâi dugc quan tam 
lãnh dao, chi dao sâu sat han; tang dâu tu kinh phi cho cOng tác phOng, chOng tai 
nin, thuung tIch tré em 0' dja phuo'ng. 

b) Näm chäc mvc  tiêu, chi tiêu, các nhirn vii và giài pháp chinh cüa Kê 
hotch phông, chông tai n1n, thu'o'ng tIch tré em th xã Cira Là giai dotn 2021-
2030, nhàm ci1 the hóa rnt cách thiêt thirc vâo cOng tác chi do, tO chüc thirc 
hin dt hiu qua ti dja phu'ong, don vj. 

c) Ké hoich phài duc trien khai thrc hin nghiérn tc, dông b den cap 
üy, chinh quyên, tO chc, dan yj, cong dông các khôi; dông th0'i có so ket, tong 
kêt, dánh giá theo djnh kSi  và yeu câu. 

II. MTJC TIEU 
1. Mçic tiêu tong quát 
Kiêm soát, giàm thieu tInh,  hInh tai nmn, thuong tich tré em tren tat cà các 

loai hInh tai nan, thuong tIch, nhât là tai ntn duOi nu'0'c, tai nn giao thông nhàm 
báo dam tInh mng yà si'c khOe cüa tré em, hnh phic cüa gia dInh yà xã hôi. 



2. Mic tiêu ciii the 
Myc tiêu 1: Giãm t5' 1 tai nan, thung tich vâ tü vong do tai nan, thuong 

tIch cUa tré em: 
- Giãm t' suât trê em bj tai nan, thuo'ng tIch xuông con 120/100.000 tré em 

vào nãm 2025 Va 100/100.000 tré em vào nàrn 2030. 
- Giám t suât tré em bj tü vong do tai nan, thuong tIch xuông cOn 

10/100.000 tré em nàrn 2025 và 8/100.000 tré em vào nàrn 2030. 
- Hang näm giârn 5 - 10% so tré em bj tir vong và bj thu'ang do tai nn giao 

thông dung b. 
- Hang näm giâm 5 - 10% so tré em bj ti:r vong do duôi nu'c. 
- 80% ngôi nhà thuc các h gia dInh có tré em dt tiêu chI "Ngôi nhà an 

toàn" vào nãm 2025 vâ 90% ngôi nhà thuc các h gia dInh có tré em dt tiêu chi 
"Ngôi nhà an toàn" vào näm 2030; 90% trung h9c dattiêu  chuân "Tnring h9c 
an toàn" vào nãrn 2025 và 95% truing h9c dt tiêu chuân "Trtrông hc an toàn" 
vàonam2030; 

Myc tiêu 2: Truyên thông ye phông, chông tai nan, thuong tich tré em 
cho các cp chinh quyên, cong  dông, cha mc, nguôi chãm soc tré em vàtrê em. 

- 95% tré em, cha, me vã ngui chãm soc tré em duc cung cap kiên thüc, k 
nàng phOng, chông tai nan, thuong tIch cho tré em närn 2025 và 100% vâo nàm 2030. 

- 95% tré em tr 6 den dui 16 tuôi biêt các quy djnh ye an toân giao thông 
di.thng b nãm 2025 vâ 100% vào nãm 2030. 

- 70% tré em t1r 6 den duri 16 tuôi biêt k' näng an toàn trong rnôi tnthng 
nuic nàrn 2025 và 80% vào narn 2030; 60% tré em tir 6 den du'Oi 16 tuôi biêt bai 
an toàn nãrn 2025 và 70% vào nãm 2030. 

- 95% tré em sir diing áø phao cru sinh khi tham gia giao thông trên các 
phuorig tin durng thüy ni dja có bat buc sir diing phao ciru sinh vào nàm 2025 
và 100% nàm 2030. 

Myc tiêu 3: Dào tao, tp hun v phông, chng tai nn, thu'ang tIch tré em 
cho can b các cap, các ngành, doãn the lien quan. 

- 100% can b, cong chirc, viên chirc cap thj lam cOng tác bão v, chäm 
sóc, giáo diic tré em cüa các ngânh, doàn the lien quan duc tp huân kiên thc, 
k nàng phông, chông tai nan, thiiang tIch tré em vâo nàm 2025 và duy trI den 
näm 2030. 

- 80% can b cap phuOng, cOng chñc, viên chirc, giáo vién, cong tác viên 
lam cong tác bão v, chärn sóc, giáo diic tré em cüa các ngânh, doân the lien 
quan, Co SG giáo diic duc t.p huân các kiên thirc, k5' nãng phông, chông tai nan, 
thuang tIch tré em vào näm 2025 và 95% vâo näm 2030. 

- 95% nhân viên y té khôi, nhân vién y té tnthng h9c biêt các k thut so 
cap ctru ban dâu cho tré em bi tai nan, thu'o'ng tIch vào nãm 2025 và 100% vao 
nàm 2030. 

- 100% các phung triên khai thu thtp thông tin, dr lieu, theo döi, giám 
sat, dánh giá ye phOng, chông tai nn thuung tIch tré em vâo nãrn 2025 và duy tn 
den nàm 2030. 

- Các phu'ng trien khai chuong trInh htthng dan, tu vn, giáo diic k nàng 
phOng, chông tai nin, thu'ong tIch tré em, an toàn trong môi trtxO'ng nuóc cho tré 
em, dy boi an toân cho tré em. 



III. NQI DUNG VA GIAI PHAP THVC HIN 
1. Cong tác chi do, diêu hành v phông, chng tai iimn thuong tIch tré em. 
- Rà soát, dêxuât ban hành, süa dôi hoàn thin chInh sách nhäm nâng cao 

hiu qua phông, chông tai nmn thuong tIch tré em. 
- Xây drng Ca chê phôi hcp lien ngành ye phàng, chng tai nin thu'ang 

tIch tré em; quy djnh c11 the quyên bin, trách nhim cüa các Ca quan chrc näng 
trong vic phông, chông tai nan  thucing tIch tré em;  

- Lông ghép vic thirc hin ni dung ci:ia Kê hoach  trong hoat dng cüa h 
thông cung cap djch vii bâo v tré em. 

-, Tham muu, ban hành cac van bàn chi dao,  diêu hành, don dôc; djnh ks', 
dt xuât tO chiirc sa kêt, tong ket cOng tác phông chông phông, chong tai nan 
thuang tIch tré em trên da bàn thj xã theo phm vi và thârn quyên quàn 1. 

a) Dan vj chü trI: Phông Lao dng - TB&XH. 
b) Don vj phôi h9p: Các phOng, ngãnh, to chirc lien quan, UBND các phuèng. 
c) Thai gian thirc hin: Qu IV/2021 và hang nãrn trong giai doin. 
2. Truyên thông, giáo diic, vn dng xã hui nng cao nhn thfrc, kiên 

thfrc, k5 näng ye phông, chông tai nn, thuong tIch tré em cho các cap, các 
ngành và toàn xã hii. 

2.1. To chirc quán trit, triên khai, to chüc thirc hin các chü truong cüa 
Dàng, chInh sách pháp 1u.t cüa Nhà nuâc v phOng, chng tai nan,  thuang 
tIch tré em ti các cap ñy, chInh quyên, to chirc, dan vj, cong dOng các khOi, da 
dang hóa các phuang thrc truyên thông ye phOng, chông tai nan,  thuang tIch tré 
em phü hcip vi tirng dja bàn dja phu'ang, nhóm dôi tuclng; san xuât, gii thiu, 
quâng bá các san phârn truyên thông ye phông, chông tai nan  thuang tIch tré em 
cüa các ca quan, tO chirc có thâm quyên theo quy djnh. 

a) Các dan vj dông chü trI: Phông Lao dng — TB & XH, PhOng Van hóa - 
Thông tin, Trung tarn Van boa, The thao và Truyên thông. 

b) Dan vj phôi hcp: Các phOng, ngành, to chirc, UBND các phung, gia 
dInh, tré em lien quan. 

c) Thi gian thirc hin: Hang nãm 
2.2.Tuyên truyên, giáo diic kiên thirc, k5 nàng phông, chông tai nan, 

thi.wng tIch trê em trong nhà tru'ng. 
a) Dan v chü trl: PhOng Giáo diic và Dào tao. 
b) Don vi phôi h9p: Các uOng h9c, các phông, ngành, UBND các phu'ông. 
c) Thi gian thxc hin: Hang nàm. 
2.3. To chirc phô biên, tuyen truyen thirc hin cOng tác phông, chông tai 

nan, thuang tIch tré em. Phát trien các rng ding cong ngh thông tin, mng vin 
thông và mng internet dé truyen thông, phô bien thông tin, kiên thüc pháp 1ut, 
chInh sách ye phông, chông tai nan,  thuang tIch tré em. 

a) Dan vi chU trI: PhOng Van hóa -ThOng tin, Trung tarn Van boa, The thao 
và Truyén thông. 

b) Dan vj phôi hçp: Các phông, ngành, tO chtrc, UBND các phu'ng, gia 
dInh, tré em lien quan. 

c) Thii gian thirc hin: Hang nàm 
2.4. To chü'c và phát dng các cuc thi tIm hieu kiên thirc, k nàng phOng, 

chOng tai nan  thu'ang tIch cho hpc sinh, giáo viên và các bc phii huynh. 
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a) Các don vj dng chü trI: Thj doàn và Phông Giáo diic & Dào tio 
b) Dan vj phôi hp: Các phông, ngành, to chirc, don vj, cá nhân lien quail, 

UBND các phithng. 
c) Thii gian thçrc hin: Hang näm. 
3. Nãng cao nãng hrc ye phông, chông tai n1n, thtrong tIch tré em cho 

di ngll lam cong tác tré em ella các cap, các nganh, doan the. 
3.1. To chirc tp huân nâng cao nàng hrc cho di ngü cong chirc, viên chrc, 

can b cap th, cap phuà'ng, di ngü cong tác viên lam Cong tác bâo v, chäm sóc, 
giáo dijc tré em cüa các phung ye kiên thirc, k' nàng phông, chông tai nan 
thuong tIch tré em. 

a) Don vj chü trI: Phông Lao dng - TB &XH. 
b) Don vj phi hgp: Các phông, ngành, to chirc, UBND các phuô'ng. 
c) Th?ii gian thçrc hin: Hang närn 
3.2. To chirc các 1p tp huân, bôi duOng kiên thirc cho cho di ngü cong 

chüc, viên chirc, ngui lao dng ngành y tê ye phông, chOng tai nan,  thuong tIch 
tré em; chi dao  hung dn các co s khárn, chü'a bnh trong vic thirc hin so 
cüu, cp cüu, diêu trj 4n chuyên cap cüu, diêu trj, phic hôi chirc näng cho tré 
em b tai nan  thuo'ng tIch. 

a) Don vj chü trI: PhOng Y tê 
b) Don vj phôi hgp: Các phông, ngành, tO chüc, UBND các phung. 
c) Thà'i gian thirc hin: Hang närn 
3.3. To chrc các lap tp huân, bôi duOng kiên thirc di ngü nhà giáo, can 

b quãn l giáo diic ye phông, chông tai thuo'ng tIch tré em. 
a) Don vj chü trI: Phông Giáo dic và Dào tao 
b) Don vj phôi hçp: Các phông, ngânh, tO chüc, UBND các phung. 
c) Thai gian thirc hin: Hang nàrn 
4. Xây drng mOi tru'ô'ng an toàn phông, chông tai nin thuong tIch tré em. 
4.1 .Dây manh  vic xây dirng, huâng dan và nhân rng mô hInh" Ngôi nba 

an toàn, ye phông, chông tai thuong tIch tré em"; Huóng dn triên khai thirc 
hin xây dimg phuô'ng dat  tiêu chI cong dông an toàn. 

a) Don vj chütrI: Phông Lao dng — TB&XH. 
b) Dan vj phôi hçip: UBND các phuôrng; các phông, ngânh, t chirc, gia 

dInh, cá nhân lien quan. 
c) Thôi gian thirc hin: Hang nãrn 
4.2. Day math  vic thirc hin xây dirng, nhân rng, kiêm tra, dánh giá và cOng 

nhn mO hInh "Trung h9c an toân ye phông, chOng tai nan, thLrong tIch tré em". 
a) Don vj chü trI: Phông Giáo diic vâ Dão tao 
b) Don vj phOi hgp: Các tru'ô'ng h9c; các phông, ngânh. 
c) Thai gian thrc hin: Hang nàm 
4.3. Lông ghép phOng, chOng tai nan,  thuong tich tré em trong xây dirng 

mO hInh "Cong  dông an toan". 
a) Don vj chü trI: PhOng Y t 
b) Dan vj phOi hgp: Các to chllc, don vj, UBND các phuang. 
c) Thai gian thrc hin: Hang nàm 
4..4. To chi.rc các lap tp hun, bi dung kin thü'c cho di ngll can b van 

hóa ye phông, chông tai nan,  thuong tIch tré em. 
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a) Dan vj chü tn: Phông Van hoá &Thông tin 
b) Dan v phôi hgp: Các phông, ngành, to chü'c, UBND các phung. 
c) Thyi gian thrc hin: Hang näm 
4.5. Huy dng si.r tham gia cüa các cap, các ngânh, doân the và cong dông 

xã hi trong vic phát hin, giárn sat, cãnh gii, gia cô, cãi tao  các khu virc có 
nguy ca gay tai nan, thuang tIch cho tré em. 

a) Dan vj chü tn: Uy ban MTTQ thj xã ià các tO chüc doàn the cap thj; 
b) Don vj phôi hgp: Các phông, ngãnh, to chirc, don vj, UBND các phu'ng. 
c) Thi gian thirc hin: Hang nàm. 
5. Can thip phôngngüa, giãm thiêu t5 1 mc và tü vong do tai nan, 

thtrong tIch tré em, ci;i the: phông, chông duôi nu'ó'c tré em; phông ngfra tai 
nn giao thông trë em; phông ng1i'a ngã, cháy, bong, dng v@  can; tré em an 
nhâm các 1oii thi1c vt chüa dc to gay chêt nguôi; phông ngira tré em ti1r tfr. 

5.1. Phông, chông duôi nu'c tré em: 
5.1.1. Tu van, giáo dijc kiên thirc, k5' näng ye an toàn trong môi trung 

nuôc cho tré em tai  tnthng h9c, ca s nuOi du'Ong tré em; giám sat, trOng gi tré 
an toàn. 

a) Dan v chü trI: Phông Giáo dc và Dào tao. 
b) Dan vj phôi h9p: Phông Van hóa-Thông tin, các tnlông h9c, các phông, ngành. 
c) Thôi gian th?c hin: Hang näm. 
5.1.2. Can thip, 1°a  bO nguy Ca; triên khai lông ghép cOng tác phông, 

chông duôi nuOc tré em trong cong tácphông, chông thiên tai. 
a) Dan vj chütnI: Phông Kinh tê. 
b) Dan vj phôi hçp: UBND các phung; các phông, ngành, tO ch'c, dan 

vi, gia dInh, cá nhân có lien quan. 
c) Thôi gian thirc hin: Hang nãrn 
5.1.3. Thirc hin, nhân rng mO hInh "H9c sinh toân tnrng biêt bai" và 

"Tré em toàn phung biêt bai"; to chüc các giái bai cho tré em và Lë phat dng 
toàn dan tp 1uyn mon bai, phông chong duôi nu'c cap thj; kiêm tra vic thirc 
hin các quy djnh ye an toàn phông, chông duôi rnxó'c tré em. 

a) Dan vj chü trI: Phông Van hoá và Thông tin. 
b) Dan vj phôi hçxp: UBND các phuông, các ca s giáo dyc; các phông, 

ngành, dun vj, gia dInh, cá nhân có lien quan. 
c) Th?yi gian thirc hin: Hang nàm. 
5.2. Phông, chOng tai nan  giao thông dung b cho tré em: 
Van dông toàn xa hi, cong dông, ngu'i dan s1 diing cáctnang thiêt bj an 

toàn cho tré em khi tham gia giao thông du'O'ng b. Cung cap kiên thirc, k näng, 
các quy djnh an toàn giao thông dung b cho cha nyc, tré em tai  trung h9c vâ 
cong dOng. Nhân rng các rnO hInh an toân giao thông dumg b cho tré em, mO 
hInh cong tnthng an toân, các rnO hInh can thip giãm thieu nguy ca tai nan  giao 
thông dung b cho tré em t?i  khu virc có tp trung dOng tné em. Kiêm tra, thanh 
tra vic thuc hin cac quy djnh an toàn giao thông cho tré em. 

a) Các dan vj dOng chü tnI: Phông Quân 1Dô th; Cong an thj xã; 
b) Dan vj phôi hcip: Các phông, ngânh, to chü'c, các ca sâ giáo dyc, gia 

dInh, Ca nhân có lien quan. 
c) Thôi gian thirc hin: Hang nàm 
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5.3. Phông, chng rai, ngã cho tré em: 
Rà soát và thirc hin các quy djnh, tiêu chuân, tiêu chI ye an toàn phèng, 

chông rai, ngã cho tré em ti các cong trInh xây dirng cong cong, dc bit tii các 
cong trInh tri.thng hpc, khu chung cu, nhà cao tang. Kiêm tra vic chap hânh các 
quy djnh, tiêu chuân, tiêu chI an toàn phông, chông ro'i, ngã cho tré em, nhât là ti 
các cong trinh xay dimg, chung cu, nba cao tang, khu vui chai. 

a) Dan vj chñ trl: Phông Quàn 1 Do thj; 
b) Dan vj phôi hcip: Các phông, ngành, to chirc, don vj, UBND các 

phithng, gia dInh, Ca nhân có lien quan. 
c) Thi gian th1rc hin: Hang näm 
5.4. Phông, chông cháy, bong cho tré em: 
- Rà soát và hrng dan các ngành, doan the, don vj, UBND các phrning 

thrc hin nghiêm các quy djnh, tiêu chuân, tiêu chI ye phông, chông cháy, hông 
cho tré em. 

- Thithng xuyên phôi hgp vói các ngành, doàn the, dan vj, UBND pht.rO'ng: 
Da dng boa hInh thirc tuyên truyên (chü tr9ng thông qua phuang tin thông tin 
dii chiing, mng xã hi ), ttp trung vào các dja bàn có nguy ca cao (cac trl1mg 
hoc, khu vui choi, cong trInh cong cong....) truyên thông ye các quy djnh ye 
phông, chông cháy, bOng; cãnhbáo nguy co ye s1r cô cháy, bOng. Dc bit, tang 
cu'ng phôi hcip to chi.rc cung cap, hung dan cha, m, nguO'i chàrn soc tré em và 
tré em kiên thc k näng ye phông, chông cháy, bOng, th l tInh huông nguy 
hiêm và so cap ci'u khi bj cháy, hông. 

- Kiêm tra vic thrc hin các quy dlnh,  tiêu chuân an toân ye phông, chông 
cháy, bOng ti gia dInh, trung h9c và các cOng trInh cong cong có tré em tham 
gia hoat  dng. 

a) Dan vj chütrI: Cong an thj xã; 
b) Dan vj phôi hgp: Các phOng, ngành, to chirc, UBND các phithng, gia 

dInh, cá nhân có lien quan. 
c) Th?yi gian thirc hin: Hang nãm 
5.5. PhOng, chông dng vt can tré em; tré em an nhârn các lo?i thrc 4t 

chira dc to gay chét nguOi. 
Nghiên ciru, bô sung, ban hành các hung dn ye phOng, chông tai nan 

dng v.t can dôi vO'i tré em, tré em an nhâm các loai thi'c vt chü'a dc to gay 
chêt nguôi, nhât là dng yât nuôi trong gia dInh, lá, cay, qua chüa dc tO xung 
quanh nai ô. Huóng dan cha me, ngui chãrn soc tré em, ngu'ôi chän nuOi thçrc 
hiên cac biên phap han chê dOng vat can tie em, tie em an nhârn cac loai thuc ât 
chüa dc to gay chêt ngui; hu'óng dn và quân l kiêm tra, thanh tra yic thirc 
hin các quy djnh ye phông, chOng dng vt can dôi vi tré em, các loai thirc vt 
chira dôc to gay chet ngui xung quanh mOi trithng gia dInh, trung hc và nai 
cong dông. 

a) Dan vj chütrI: Phông Kinh tê; 
b) Dan yj phOi hçp: Các phOng, ngành, to chirc, UBND các phuèng, gia 

dInh, cá nhân có lien quan. 
c) Thai gian thirc hin: Hang nãm 
5.6. Phông ngñ'a tré em tir tü': 
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HuOng dn cha m, ngu'i chãm soc tré em, giáo viên và tré em các kiên 
thüc, k5' näng dê phông ngira tu' tii tré em; phát hin só'm và theo döi, ho trg, 
các truông hçp tré em có nguy co tir tr; Hung dan vic s diing, quán 1 các 1oi 
thuôc uông, thuôc bôi du'çc khuyên cáo dê xa tarn vai và nguy hiêrn vi tInh 
mng, sic khóe cUa tré em. 

a) Các dan vj dông chü trI: Phông Lao dng- Thro'ng binh &Xã hi, phông 
Y tê, phông Giáo diic & Dào tto. 

b) Dan v phôi hcip: CáC phông, ngành, to chirc, dan v, UBND các 
phuing, gia dInh và cá nhân có lien quan. 

c) Thai gian thirc hin: Hang nãrn 
6. Kiin toàn Ii thông so' cap cfru, diêu trl,  phiic hôi chuc nãng, cfru h, 

cü'u nn bão dam an toàn tInh mng, giãm tü' vong, khuyêt tt và ton that ye 
sfrc khoë cho trê em do tai nin, thuong tIch. 

a) Các dan vj dOng chu tn: Phông Y tê; Cong an thi xã; 
b) Dan vj phôi hcip: CáC phông, ngânh, to chi'c, dan v, UBND CaC 

phung, gia dInh, Ca nhân Co lien quan lien quan. 
c) Thñ gian thirc hin: Hang nárn 
7. Tang cu'ông hQp tác, In  dng ho trQ cüa các to chüc quôc tê, siy 

tham gia cila các cap, các ngãnh, doãn the, cong dông, ngtrôi dan trong thirc 
hin phông, chông tai nin thuong tIch tré em. 

- Huy dng sir tham gia cüa cong dông xã hi, các to chüc, doanh nghip 
và cá nhân, nba hâo tarn trong phông, chông tai nin thuang tIch tré em. 

- Trao dôi, h9c tp kinh nghirn vó'i các dan vj khác trong vic chi do, to 
chirc thirc hin kê hoich nhàrn dt hiu qua tOt nhât. 

a) Dan vj chü trI: Phông Lao dng — TB và XH 
b) Dan vj phôi hgp: CáC phông, ngành, to chu'c, dan vj, UBND CaC 

phuông, cá nhân có lien quan. 
c) Thi gian thrc hin: Hang nàm. 
8. Tang cuông cong tác kiêm tra, theo döi, dánh giá thçic hin Chuong 

trInh phông, chông tai min thuong tIch tré em. U'ng dyng cong ngh thông 
tin trong thông kê, thu thIp so 1iu, chi tiêu ye tai nin, thwo'ng tich tré em. 
Khão sat, dánh giá ye tlnh hInh tai nn, thwrng tIch trë em. 

a) Dan vj chü ti-I: Phông Lao dng - TB và XH; UBND các phithng. 
b) Don vj phOi hçp: Các phông, ngành, tO chirc, don vj, cá nhân có lien quan. 
c) Thai gian thirc hin: Djnh k' 6 tháng, 1 nàm hotc dt xuât, theo vii vic. 

IV. TO CHU'C THVC HIN 
1. Kinh phI thirc hiên 
a) NguOn kinh phi thiic hin Ké hoch do ngân sách nhà nmYc cap theo phân 

cap ngân sách hin hành và các nguOn tài trçY, huy dng hçip pháp khác. 
b) Hang narn, các phông, ngãnh, UBND các phu'èng dugc giao nhim vi 

th'rc hin ké hoch 1p dci toán kinh phi báo cáo phông Tài chInh thâm djnh trInh 
UBND thj x phé duyt. 

2. Phãn cong to chiic thii'c hin 
a) Phông Lao dng- Thuong binh & Xâ hi chi,i ti-I tham rnuu, tOng hqp 

báo cáo tInh hinh trien khai ké hotch Chu'ang trInh phông, chông tai nan, 
thuang tIch tré em giai don 2021-2030 tnên dja bàn thj xà; djnh kS'  ngày 
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10/12 hang nãrn báo cáo UBND thj xã, SO Lao dng - TB&XH tinh; tharn muu to 
chüc so kêt, tong kêt tInh hInh thc hin Chuo'ng trInh theo tüng giai dotn vào 
11am 2025, nãm 2030. 

b) Các phông, ban, ngành, UBND các phu?mg theo chirc näng, nhim vi 
xây dçmg kê hotch vâ chü dng triên khai, chi dio, tO chirc thirc hin theo quy 
djnh, lông ghép các ni dung Chuong trInh vào nhim viii chuyên mOn dugc giao. 

(N5i dung, nhiém v cu the duQ'cphán cong tgiphy lyc kè,n theo ké hogch nay,.) 
c) Các phông, ban ngânh cap thj, Chü tjch UBND các phu'ô'ng có trách 

nhirn kiêm tra, giám sat kêt qua thçrc hin Kê hoch nay trong phrn vi chirc 
nàng, nhiêm vii du9'c giao; báo cáo két qua thirc hin cho UBND thj xã (qua 
phông Lao dng - Thuong binh & Xà hi) truóc ngày 05/12 hang närn. 

Trên day là kê hoch thirc hin Chuong trInh phông, chông tai nan, thuong 
tIch trê em trên dja bàn thj xä Cira Lô giai do?n 2021 - 2030. Dê nghj các phông, 
ngành, doàn the, don vj và UBND các phuô'ng to chtrc triên khai thirc hin tot các 
ni dung trên./.  jj 

TVo'i n/ian: 
- Si Lao dng - TB&XH; 
- TT Thj üy-TT HDND thj xã; 
- Chñ tich UBND thi xã; (B/c) 
- PCTVX UBND thi xã; 
- UBMTTQ,các to chirc doàn the cap thj; 
- Các phông, ban, ngành cap huyn; 
- UBND các phmyng; 
- Luu: VT, LDTBXH.( 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT.CHU TICH 

PHO CHU TICH 

Hoàng Van PhtIc 



UY BAN NHAN DAN 
THXACIALO 

DANH MVC  PHAN CONG NHIIM VIJ CUA CAC PHONG, NGANH, DO VI TREN IMA BÀN THI XA 

(Ban hành kern theo Ké hogch so': /K[-I-UBND ngày /11/2021 cüa UBND thj xã v thirc hin 
C7'zuring trmnhphông, chóng tai ngn, thu'o'ng tIch tré em trén dja bàn thj xã Ci'a Lô giai doqn 2021-2030) 

TT Ni dung nhim vti 
Co quan cliii trI Co' quan phôi hç'p 

Thô'i 
gian 
th u'c 
h len 

1 Cong tác chi d,o, diêu hành ye phông, chông tai nin thu'o'ng tIch tré em. 

1.1 
Rà soát, d xut ban hành, st1ra di hoãn thiên chInh sách 
nâng cao hiu qua phông, chng tai nn thu'ong tIch tré em. 

Phông Lao dng — 

TB Va XH 

Các phông, ngành, t 

chii'c, UBND CáC 

phu'è'ng 

Qu 
IV/202 1 
Va hang 

trong 
giai 
dofl. 

1.2 

Xây dirng Co ch phi hçip lien ngành v phông, cMng tai nan 
thirong tIch tré em; quy djnh ci th quyn han, trách nhiêrn cüa 
các co quan chii'c nAng trong vic phông, chng tai nn thuo'ng 
tIch tré em. 

Phông Lao dng — 
TB và XH 

Các phông, ngành, to 
chüc, UB1\Uh1 cac 

phuèng 

1.3 
Lng ghép vic thc hin ni dung ciia K hoch trong hoat 
dng ciia h thng cung cp djch vu bào ye tré em. 

Các phông, ngành, 
t chic; UBND 

các phuô'ng 

Phông Lao dng, 
Thung binh va Xã 

hi 

1.4 

Tham mu'u, ban hành các van bàn chi 4o, diu hành, don dc; 
djnh kS',  dt xutt t chüc so kt, tng k& cong tác phàng chng 
phông, chng tai ntn thu'cmg tich tré em trên dja bàn thj xã theo 
pham vi và thâm quyn quãn 1. 

Phông Lao dng — 
TB V XH 

Các phông, ngành, t 
chüc, UBND các 

phiRng 



2 
Truyên thông, giáo diic, vn dng xã hi nng cao nhn thui'c, kiên thuc, k5 nãng ye 

phông, chng tai nin, thuong tIch tré em cho các cp, các ngành vã toãn xã hi 

2.1 

To chirc quán trit, triên khai, t chtrc thirc hin các chü truong 
cüa Dáng, chInh sách pháp 1ut cüa Nhà nuóc v phông, 
chng tai nan, thuong tIch tré em tâi các c.p üy, chInh quyên, 
to chirc, don vj, cong dông các khôi; da dng hóa các phLrong 
thi.'rc truyên thông ye phông, chông tai nin, thuong tIch tré em 

phü hçip vó'i trng dja bàn dja phi.rong, nhóm dôi tuçmg; san 
xuât, nhân bàn, gii thiu, quáng bá các san phâm truyén thông 
v phông, chng tai nin thuong tIch tré em cüa các co quan, to 
chirc có thãrn quyn theo quy djnh. 

Phông Lao dng - 

TB và XH; Phông 

Van hóa - Thông 

tin; Trung tarn Van 

hóa, The thao và 

Truyên thông. 

Các phông, ngành, t 

chirc, UBND phuông, 

gia dinh, tré em lien 

quan. 

Hang 

nàrn 

2.2 
Tuyên truyn, giáo diic kin thrc, k näng phông, chOng tai 
nan, thuo'ng tIch tré em trong nhà truO'ng. 

Phông Giáo diic Va 

Dào to 
Các tnr?Yng h9c, các 

phông, ngành. 

Hang 

nãrn 

2.3 

Tuyên truyên thirc hin cong tác phông, chOng tai nn, thuo'ng 
tIch tré em. Phát triên các ing diing cong ngh thông tin, rnng 
viên thông và rnng internet dê truyên thông, phô biên thông 
tin, kiên thüc pháp 1ut, chInh sách ye phông, chOng tai 

thu'ong tjch tré em. 

Phông Van hóa — 

Thông tin; 

Các phông, ngành, to 
chirc, UBND các 

phung, gia dInh, tré 

em lien quan. 

Hang 

nàrn 

2.4 

T chrc và phát dng các cuc thi tIm hiu kin thirc, k nang 

phong, chong tai nan thu'o'ng tich cho hoc sinh, giao vien va cac 

bac phii huynh 

Thj doàn và phông 

Giáo diic & Dào 

to 

Các phông, ngành, th 
chirc, dm vi, Ca nhân 
. lien quan, cac truang 

hoc 

Hang 

nãm 



Nãng cao nãng hc ye phông, chông tai nn, thtrorng tIch trê em cho di ngfl lam cong tác tré em 
cüa các cp, các ngãnh, doãn the. 

3.1 

T chirc t.p hun nâng cao nâng hxc cho di ngü cOng chüc, 
vien chirc, can b cp th, cp phuô'ng, di ngü cong tác viên 
lam cong tác bão v, chäm soc, giáo diic tré em ye kiên thüc, 
k nàng phông, chng tai nan  thuang tIch tré em. 

Phông Lao dng — 

TB vâ XH 

Các phông, ngành, t 

chirc, UBND các 

phumg 

Hang 

nàm 

3.2 

T chrc các 1p tp hutn, bi duoiig kin thirc cho cho di ngü 
cong chirc, viên chirc, nguôi lao dng ngânh y t v phông, 
chng tai nan,  thuong tIch tré em; chi dao  hung dn các Ca sO' 
khám, chüa bnh trong vic thirc hin sa ciu, cp cü'u, diu trj 
vn chuyn c.p ciru, diu tn, phic hM chirc nàng cho tré em bj 
tai nan  thi.ro'ng tIch. 

Phông Y th Các phông, ngành, t 

chirc, UBND các 

phuO'ng 

Hang 

näm 

To chirc các 16p tap huân, bôi du'Ong kiên thirc dOi ngü nhà 
giao, can bp quan ly giao dic cac cap ye PCTNTTTE 

Phông Giáo diic 

va t.'ao tao 
Các phOng, ngành, th 
chuc, cac truang hçc 

Hang 

nam 

4 Xãy diung môi trtrô'ng an toàn phông, chông tai nn thu'o'ng tich tré em 

4.1 

Dy rnanh  vic xay dirng, huó'ng dn vâ nhân rng rnô hInh" 
Ngôi nhà an toàn, v phOng, chng tai nan,  thu'o'ng tIch tré em"; 
Huó'ng dan triên khai thirc hin xây dirng phuô'ng dat  tiêu chI 
cong dng an toàn. 

Phông Lao dng — 

TB vâ XH 

UBND các phung; 
các phông, ngành, t 

chic, gia dInh, cá 
nhân lien quan. 

Hang 

nãm 

4.2 

Dy manh  vic thirc hin xây dmg, nhân rng, kiém tra. danh giá 
và cong nhn mô hmnh "Tru'O'ng hc an toân v phông, chông tai 
nan, thumig tIch tré em". 

Phdng Giáo dic Va 

Dào tao 
Các truOTig bce; các 

phông, ngânh, t 
chüc, UBND các 

phu&ng 

Hang 

nãm 



Lng ghép phông, chng tai nan,  thuo'ng tIch tré em trong xay 
drng mô hInh "Cng dng an toàn". Phông Y tê 

Các t chirc, dan vj, 

UBND các phurng 

Hang 

näm 

To chic các lop tap huân, bôi duàng kiên thirc cho di ngü can 
b van hóa ye phông, chông tai nan,  thuong tIch tré em. 

Phông Van hóa và 

Thông tin 

Các t chirc, dan vj, 

UBND các phuông 

Hang 

nãm 

Huy dng sr tharn gia cia các cp, các ngành, doân th a 
cong dng xã hi trong vic phát hin, giám sat, cánh gii, gia 
c, cãi tao  các khu virc có nguy ca gay tai nan,  thuang tIch cho 
tré em. 

Uy ban MTTQ và 

các to chu doàn 

the cap thj 

Các t chO'c, dan vj, 

UBND các phithng 

Hang 

nãm 

5 

Các can thip phông ngira, giãm thiêu t 1 inc và tü' vong do tai nn, thu'o'ng tIch tré em, dc bit Ia phông, 
chng dui ntró'c tré em, phOng ngira tai nn giao thông tré em, phông ngñ'a ngã, cháy, bOng, dng vt can; 

tré em an nhãm các 1oi thrc t  chñ'a dc t gay chat ngu'Oi; phông ngira tré em tr tü'. 

5.1 P/thug cli ng duôi nuó'c Ire em 

5.1.1 

Tu vn, giáo duc kin thrc, kr nAng v an toàn trong rnôi 
trithng nithc cho tré em tai  trung hoc, co sa nuôi duông tré 
em; giárn sat, trông giQ tré an toàn. 

Phông Giáo dijc vâ 

Dào tao 

Phông VAn hóa-Th 
thao, các trixOng h9c, 
ca s nuôi duOiig tré 

em, các phông, 
ngành, UBND các 

phung 

Hang 

nArn 

5.1.2 
Can thip, loai  bO nguy ca; trin khai 1ng ghép cong tác 
phOng, chng dui nuc tré em trong cong tác phông, chng 
thiên tai. 

Phông Kinh tê 
UBNDcácphuO'ng; 
các phông, ngành, t 

chirc, don vj, gia 
dInh, cá nhân có lien 

quan. 

Hang 

nArn 
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Thu'c hiên, nhân rông mô hInh "Hoc sinh toàn trinmg biêt bo'i" 
vâ "Tre em toàn phu'ang biet bo'i"; to chu'c cac giái bai cho tre 
em va Le phat d9ng toan dan ttp luyçn mon bo'i, phong chong 
duoi nuo'c cap huyen; kiem tra, viec thuc hien cac quy dinh ye 
an toan phong, chong duoi nu'o'c tre em. 

Phong Van hoa va 

Thong tin 

UBND các phu'ng, 
cac co' so' giao duc; 
cac phong, nganh, 
dan vi gia dInh cá 
nhan co lien quan. 

Hang 

narn 

5.2 P/thug, cIung tai izui giao thông duiing b3 duo tré eni 

Van dông toân xã hi, cong dông, ngu'è'i dan sü' diing các trang 
thit bi an toân cho tré em khi tham gia giao thông du'ô'ng b. 
Cung cp kiên thiirc, k nãng, các quy djnh an toàn giao thông 
du'ông ho cho cha mc, tré em ti tru'O'ng h9c, ca so nuôi du'O'ng 
tré em vâ cng diig. Nhân rng các mô hInh an toân giao 
thông du'O'ng bô cho tré em, rnô hInh cong tru'Ong an toàn, các 
rnO hlnh can thip giám thiêu nguy co tai nn giao thông du'O'ng 
bô cho tré em ti khu vuc có tp trung dOng tré em. Kiêrn tra, 

vic thkrc hin các quy dnh an toàn giao thông cho trë em. 

Phông Quân 1 Do 

thj, Cong an thi xa 

Các phOng, ngành, tO 
chü'c, UBND các 
phu'ô'ng, các co sO 

giáo dçic, gia dInh, cá 
nhân có lien quan. 

Hang 

nãm 

5.3 Ph ông, ch ông ro'i, ngd cli o tré eni: 

Rã soát và thuc hiên các quy dinh, tiêu chun, tiêu chI v an 
toân phông, chông rai, ngã cho tré em ti các Cong trmnh xây 
dixng cong công, dãc biêt tai các cOng trInh tru'Oiig hoc, khu 
chung cu, nhà cao tng. Kiêm tra vic chip hành các quy djnh, 
lieu chun, lieu chI an toân phông, chng rai, ngã cho trê em, 
nht là ti các cOng trInh xây drng, chung cu', nhà cao tang, 
khu vui choi. 

Phông Quán 1' DO 

thi 

Các phOng, ngânh, t 
chüc, dan vj, UBND 
các phu'O'ng, gia dInh, 
cá nhân có lien quan. 

Hang 

nãm 



5.4 Phbng, ch6ng c/thy, bong cho Ire em: 

- Rà soát và huóng dn các ngânh, doàn the, dan vj, dia 
phu'ang có lien quan thirc hin nghiêm các quy djnh, tiêu 
chun, tiêu chI v phông, chng cháy, bong cho tré em. 
- Thu'ô'ng xuyên phôi hçp vói các ngành, doàn the, dan vi, 
UBND các phung: Da dng hóa hInh thrc tuyén truyên (chii 

tr9ng thông qua phu'ong tin thông tin di chi'ing, rning xã 

hi ), tp trung vâo các dia  bàn có nguy Ca cao (cac trung 
hoc, khu vui chai, chung cu', cong trInh cong c9ng....) truyên 
thông ye cac quy djnh v phông, chông chay, bong; cánh báo 
nguy ca v sij c cháy, bOng. Dc bit, tang cng phôi hgp to 
chirc cung cap, hung dn cha, m, ngu'ô'i chãrn soc tré em và 
tré em kin thirc k' nãng v phông, chong cháy, bOng, xr l' 
tInh huông nguy hiêrn Va sa cap thu khi bj Cháy, bOng. 
- Kiém tra vic thirc hin các quy djnh, tiêu chuân an toân ye 
phOng, chông cháy, bOng tii gia dInh, trthng h9c Va các cOng 

trInh cOng cong có tré em tham gia hot dng. 

Cong an thj xã Các phông, ngành, t 
chirc, dja phuang, gia 
dInh, cá nhân có lien 
quail. 

Hang 

närn 

5.5 Phbng, c/iing d5ng i'iI cn Ire eiii; Ire ciii an n/thin các Ioçii II,cc vOl clifra d5c Ia gay diet ngwô'i. 

Nghién ciru, b sung, ban hành các hithng dn ye phOng, 

chng tai nin dng vt cn di vâi tré em, tré em an nhâm các 

1oi thuc vt chira dc t gay cht nguOi, nht là dng vt nuOi 

trong gia dInh, lá, cay, qua chira dc t xung quanh nai . 

Hithng dn cha mc, ngithi chäm soc tré em, nguOi chän nuôi 

Phông Kinh tê 
Các phông, ngành, t 

chi.irc, UBND các 

phung, gia dInh, cá 
nhân có lien quan. 

Hang 

nãm 



th'c hin các bin pháp hn chê dng vt can tré em, tré em an 

nhm các !oai thirc vat chtra dc t gay cht ngu'i; hiiâng dn 

vâ quthi 1 kirn tra, thanh tra vic t1c hin các quy djnh ye 

phông, chông dng vIt ctn di vói tré em, các loai thirc vt 

chi1ra dc t gay cht ngui xung quanh rnôi tru'ô'ng gia dInh, 

tru'ng h9c và fbi cong dông. 

5.6 Plthng ngà'a Ire eni 1i' 1w 

Huó'ng dn cha mc, nguôi chãm soc tré em, giáo viên và tré em 

các kién thüc, k nãng d phông ngra t1r tñ' i tré em; phát hin 

s0rn vâ theo dOi, h tro, các trung hçp tré em có nguy co tu 

tO'; I-Tuó'ng dn viêc sO' dung, quOn 1' các 1oi thuOc uOng, thuOc 

bOi du'qc khuyn cáo d xa tm vó'i vâ nguy hiém vó.i tInh 

rntng, sirc khOe cfia tré em. 

PhOng Lao dng- 
TB&XH, phông 

Y té, phông Giáo 
diic & Dâo t?o. 

Các phông, ngânh, th 
chirc, dan vj, UBND 
các phu'è'ng, gia dInh 

và Ca nhân có lien 
quan. 

Hang 

nãrn 

6 

Kin tomn h thng so' cp cü'u, diêu trj, phiic hôi chü'c 
nang, Cuu h, cü'u nan bão dam an toãn tinh mng, giãm tfl' 
vong, khuyêt tt vã ton that ye sñ'c khoé cho trC em do tai 
nan, thu'o'ng tIch. 

Phông Y t; COng 

an thj xã 
Các phông, ngânh, t 

chOc, UBND phu'O'ng, 
gia dinh, cá nhân có 
lien quan lien quan. 

Hang 

nãrn 

7 

Tang ctrô'ng hy'p tac, 4n dng ho trQ' cüa các tO chñ'c quOc 

tê, sir tham gia cüa các cñp, các nganh, dOall the, cong dông, 

ngtrô'i thIn trong thiyc hin phông, chOng tai ntn thu'o'ng 

tIch tré em. 

- Huy dng sir tham gia cOa cong dông xã hôi, các to chiirc, 
doanh nghip và cá nhân, nhà háo tarn trong phông, chng tai 
nn thu'ang tIch tré em. 

Phông Lao dng — 

TB va XH 
Các phOng, ngãnh, t 
chOc, doii vi, UBND 
các phu'O'ng, cá nhân 

Co lien quan. 

Hang 

närn 



- Trao dôi, h9c tp kinli nghirn vOi các huyn trong vic chi 

dao, t chiirc t!Wc hin k hotch nhrn dt hiu qua t6t nht. 

8 

Tang cu'ông cong tác kim tra, theo döi, dánh giá tbrc hin 
Chuong trInh phông, cIing tai nn thu'ong tIch tré em. 
tng dung cong nghê thông tin trong thông kê, thu thãp so 

tiu, chi tiêu ye tai nin, thirong tIch trê em. Khão sat, dánh 
giã v tInh hInh tai nin, thu'o'ng tich tré em 

Phông Lao dng, 

Thuong binh và 

Xa hi; UBND các 

phu6ng 

Các phông, ngânh, tO 

chirc, doii vi,  cá nhân 

có lien quan. 

Hang 

närn 
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