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CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc_l,p  — Tu' do — Hanh  phuic  

Ci'ra Lô, ngày tháng 5 nàm 2022 

KInh gui: 

- Các phông, ban, ngành, t chüc doàn th cp thj; 

- U ban nhân dan các phumg. 

Thirc hin Cong van so 3153/UBND-VX ngày 05/5/2022 cüa UBND tinh 
Ngh An và Cong van s 1512/SLDTBXH ngày 06/5/2022 cüa Sà Lao dng-
TB&XH v vic trin khai thrc hin Cong din cüa Thu tuóng ChInh phü v tang 
cuông cong tác phông, chng dui nuuc tré em UBND thj xã yêu cu các phông, 
ban, ngành, t chirc doàn th cp thj và Uy ban nhân dan các phu?mg: 

1. Dy manh  các hot dng truyn thông, giáo diic rihm nâng cao nhn 
thüc, trách nhim cüa CC co quan, t chirc, cá nhân v phông, chng tai nin 
thuong tIch và dui nuuc tré em và cung cp thông tin kjp thai, cânh báo nhUng 
dja dim, khu vrc có nguy cci d xây ra tai ntn duSi nithc. To chirc chin dch 
truyn thông, ph bin các kin thirc co bàn v du& nu'óc, các nguy co gay dui 
nithc tré em, each phOng tránh và so cuu dui rnruc cho mci tng lOp nhân dan, 
trong do, có các giài pháp tr9ng tam tuyên truyn, tác dng den tré em và vn dng 
gia dInh thi.thng xuyên quan tam, giám sat tré em, nht là trong thOi gian nghi he, 
müa mua lü. 

2. Khn trinmg t chirc kim tra, rà soát các khu virc có nguy co' xáy ra tai 
nn dui nuOc d có bin pháp chü dng phOng ngua kjp thOi, dam bâo an toàn cho 
tré trong djp he và mua misa lü, nhu: Cm bin báo vüng nuOc sâu nguy hirn, lam 
các np dy có khóa các dçing cii chira dirng nuOc trong gia dInh; lam cua chn, 
hang rào, cng ngàn each khu virc tré em choi vOl nhQ'ng noi có nguy co gay dui 
nuOc. HuOng dn trO em không choi 0 nhU'ng noi có bin báo nguy him và dn do 
các em không dugc t chüc di boi khi không Co ngu0i iOn di kern. 

3. Dy manh  cong tác ph& hçip lien ngành d thc hin t& các nhim vii, 
bin pháp phOng, chng dui nuOc tré em ti dja phuong; xây drng co ch phi 
hçp giUa các ngành, doàn th trong vic t chuc dy boi, dy k5 näng an toàn trong 
rnôi tru'0ng nithc cho trO em, phi hçp bàn giao và quãn l trO em an toàn trong djp 

he giüa gia dlnh, nhà truO'ng, chInh quyn dja phucing, Doàn thanh niOn và các co 
quan doàn th lien quan khác. 



2 

4. Tang ci.thng cong tác kim tra, giám sat trong vic thrc hin các quy dnh 
an toàn giao thông duing thüy, các quy djnh v ngôi nhà an toàn, trising h9c an 
toàn, cong dng an toàn cho tré em, dam bão cho tré em có môi tru&ng sng, an 
toàn, lành mtnh và than thin. Xü 1 nghiém nhU'ng dan vj, cá nhân thiu trách 
nhim trong cOng tác phông, chng duii nithc tré em. 

5. Djnh kS',  dt xuât (nhá't là di v&i các vy vic lien quan dê'n tré em 
vong do bj tai ngn thucrng tIch, duó'i nu'óc xáy ra trên dja bàn) báo cáo UBND thj 
xa (qua Phông Lao dc5ng-TB&XH) d kjp thai tng hçp báo cáo Si Lao dng, 
Thucing binh và Xã hi theo quy djnh. 

UBNID thj xâ yêu cu các phOng, ban, ngành, t chirc doàn the d.p thj và 
UBND các phung ttp trung trin khai thrc hin quyt 1it và hiu qua các ni 
dung trén.!. 

No'i nlzân: 
- Nhis trén; 
- Chü tjch, PCT UBND thj xã; 
- Lisu: VT, LDTBX, 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU T!CH 

bang Van Phiic 
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