
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TH! XA CU'A LO Doe lap - Tu' do - Hnh phic 

So: /UBND- CATX Cua Ld, ngày [hang 6 nain 2022 

V/v tang cuè'ng cong tác phOng, 
chng tai nan, thucmg tIch, phOng 

chOng duOi nuOc tré em 

KInh giri: 
- Trithng các phông, ban, ngành cap thj xã; 
- Thu truO'ng các co' quan, dan vi, tru'ô'ng h9c; 
- Chü tjch UBND các phu'ing. 

Thi gian tói, du báo tInh hInh thai tiêt trén dja bàn tiêp tiic nãng nóng 
kéo dài sé dn dn vic các em hoc sinh, tré nhô ra tam suôi, ao, ho... gia tang, 
kéo theo các nguy co tiêm an xãy ra các vii tai nn duOi nuó'c dOi vi hpc sinh, 
tre em trên dia bàn. Dé chü dng thuc hin hiu qua cOng tác phông ngiira tai nn 
duOi nuO'c, dOng thai thirc hin Cong van so 2506/UBND-KGVX ngày 
13/4/2022 cüa UBNID tinh ye tang cuO'ng cOng tác phông, chOng tai nan, thu'ang 
tIch, phOng chOng duOi nuc tré em, UBND thj xã yêu câu Tru'ng các Phông, 
ban, ngành; Thu truO'ng các co quan, don vj, tru'O'ng hpc; ChÜ tjch UBND cac 
phu'O'ng tp trung chi do thrc hin tot các ni dung sau: 

1. Tru'ö'ng các phông, ban, ngãnh cap thi; Thu triröng cc co quan, 
don vj, trirô'ng hQc; Chü t!ch  UBND các phu'ô'ng 

- Tiêp tic chi dto thirc hin nghiêm Chi thj so 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 
ciia Thu tung ChInh phü ye vic tang cung các giái pháp báo darn thirc hiii 
quyên tré em và báo v tré em, dc bit chi trpng cong tác phông ngiira tai nan, 
thu'ong tIch dOi vói tré em, trong do có phông, chOng duOi nirôc cho tré em. 
Nâng cao vai trô trách nhiêm thirc hin có hiu qua các nhim vii du'p'c phân 
cOng tai Kê hoch sO 625/KH-UBND ngày 30/10/202 1 ct.ia UBND tinh ye triCn 
khai Chu'ang trInh phông, chông tai nan, thuang tIch tré em giai don 202 1-2030 
và Kê hotch so 197/KH-UBND ngày 24/3/2022 cüa UBND tinh ye thij'c hin 
cOng tác tré em trên dja bàn tinh Ngh An näm 2022. 

- Dy rntnh truyn thOng, giáo diic nhm nâng cao nhn thuc, trách nhiêm 
cüa cac co quan, to chuc, cá nhân ye phông, chông tai nan, thuang tIch và 
phOng, chOng duôi nrnc tré em; phô biên kiên thu'c, trang bj k' nãng ye phOng, 
chông duOi nuOc tré em den tlrng trung hoc, lOp hoc, khôi, xórn, bàn. Vn dng 
gia dInh thung xuyên quan tam trông giü, giám sat, nhäc nhu tré em ye nguy co 
tai nm, thuang tIch và duOi nuO'c cho tré em ngay ti gia dmnh và cng dOng, 
nhu': lam nap dy các diing cii chua nuc trong nhà, rào chan quanh nhà, ao, ho; 
dat các biên cânh cáo các khu vmxc suOi, ao, ho, cOng trmnh giao thOng, xây dung, 
các domn dung giao thông nguy hiêm d xáy ra tai nn, thuung tIch, duOi nuic 
và thirc hin các bin pháp lien quan khác dé dam bâo an toãn, han ch ti da 
các vu tai nan, thuong tIch, duOi nu'c dOi vâi tré em trCn dia bàn thi xâ. 

2. Phông Lao dng - Thirong binh vã Xã hi 
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- Chü trI, phêi hçp vi các Phông, ban, ngành, doân th lien quan tang 
cung chi dao, hurng dan thixc hin phông, chông tai ntn, thuang tIch và phông, 
chông duôi ninc tré em, dcbiêt là thai gian tri.thc khi h9c sinh nghi he; xiy 
dixng và chia sé tài lieu truyên thông phông, chông duôi nuc cho tré em dé 
tuyên truyên trén các phiiang tin thông tin di chiing. 

- Kjp thai quan tam, thãm hôi, dông viên và h trçl cho gia dInh cüa tré em 
bi tai nan thuang tIch nng và tà vong do tai nan, thuang tich, duôi nu'c. 

- Xây dirng k hoach, phi hop t cht'rc các doàn kim tra cong tác tré em 
noi chung, trong do có ni dung ye cOng tác phông chông tai nan,  thuung tIch â 
phông chông duôi nuc tré em trên dja bàn tinh. 

3. Phông Van hóa - Thông tin; Trung tam Van hóa, The thao V:I 
Truyên thông 

- Tp trung dy manh  cOng tác truyn thông, ph bin, giáo due sâu, rông 
han nCra, nhãm nâng cao nhn thi.rc, trách nhim cüa các ca quan, to chüc, co so 
giáo due, gia dInh, Ca nhân ye phông, chông duôi rnsOc tré em; thu0ng xuyCn 
phát các thông dip cânh báo dja diem, khu vçrc Co nguy ca d xáy ra tai ntn 
duOi nu'Oc, tp trung vào giO cao diem trong thOi gian h9c sinhnghi he; phô biên 
kiên thtrc, k' nãng ye phông, chông tai nan,  thu'ang tIch và duôi nu'Oc cho nguô'i 
dan và tré em trên dja bàn thj xã; ngän chn, xir 1 vic cung cap, lan truyén các 
san phâm, ni dung phàn cam, có hi, tác dng tieu circ den sir phát triên toàn 
din cña tré em, nhât là trên môi truO'ng mng. 

- PhM hop vOi các PhOng, ban, ngành lien quan tip tVc  trin khai tic 
hién "Chuung trinh boi an toàn"; tang cuOng tO chirc các lOp dào tto, tp huân 
nãng cao chat lu'çmg cüa giáo vien day bai, day k näng an toàn trong môi 
truOng nuOc cho tré em tai  cong dOng, truOng hoc, co sO the dijc, the thao và dy 
bai cho tré em; tang cung cong tác thông tin truyen thông nâng cao nhn thtirc 
cüa xa hôi và nhân dan ye sr can thiêt cüa vic h9c bai, cüu duôi nuOc. TuyCn 
truyen, giáo diic các gia dInh k' nãng quàn 1, giám sat và trông gi tré em, vn 
dông gia dInh du'a tré em di hpc bai và h9c k näng an toàn trong mOi truOng 
nuOc. ThuOng xuyen kiem tra dieu kin dam báo an toàn phông, chông tai 
thu'ang tIch và duOi ni.rOc tré em tai  các b bai, ho bai. 

- Chi dao,  huOng dn vic tang cu0ng rén luyn th duc, th thao, các hoat 
dông vui chai, giái trI, hoat  dng van hóa, ngh thut cho tré em trong müa he. 

4. Phông Giáo dyc Va Dào to: huOng din, triên khai thçrc hin, kim tra 
vic xây dirng "Tnrng h9c an toàn phông, chông tai nan, thuong tIch tré em". 
Tang cu'ô'ng day  bai, giáo dc k nãng cho h9c sinh nhn biet bien cânh báo, 
nguy co v bin pháp phOng tránh tai nan,  thuong tIch và k' nàng tu báo v an 
toàn giao thông, an toàn trong mOi truOng nuOc. Dông thOi, chi dao các co so,  
giáo due thung xuyên phôi hop vOi chInh quyen dja phuang, các tO chtrc doàn 
the, hi cha mc hpc sinh va cac gia dinh tang cuong tuyen truyen, quan ly, giao 
dc các em h9c sinh ye phông, chOng tai nan  duOi nuOc, nhât là vào djp mña he 
yà rnüa mua lu 
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5. Phông Y tê, Trung tam Y tê: Hung dn, triên khai thijc hiên, ki&m 
isa vic xây dirng "Cong dông an toàn, phông, chông tai nan, thu'ong tIch isa 
em'. Chi dao các Co s& y tê, cong tác y tê tang cu'ông theo döi, giárn sat tinh 
hInh tai nan, thuong tIch và duOi nuc tré em ti dja bàn; to chirc tuyên truyan, 
tp huân ye so cap ciru, diêu trj cho tré em bj tai nm, thu'ong tIch và duôi rnxóc 
tii cong dông và tti các co s y tê. 

6. Cong an thj xã 
- Phôi hçip vi UBND các cp tang cumg cong tác thanh tra, kiêm isa 

vic chap hành các quy djnh cia pháp,  lut ye an toàn giao thông du'O'ng b; 
phông, chông tai nmn giao thông và duOi nu'ó'c tré em tti co sâ; xü' 1 nghiêm, 
kp thi các hành vi vi phm. 

- Chü trI, phi hçp vó'i các don vj lien quan bi duong, huân 1uyn, hu'ó'ng 
dan kiên thrc ye ciru nn, cut h, các k nàng can thiét kháC (nhu k' nãng so' 
cap ctru; k nãng phông chOng duOi nuâc...) cho hrc 1u'cng PCCC co so', dan 
phông và ngui dan dê san sang tham gia cOng tác Cu'u nmn, ciu h khi can thiCt. 
Ben canh do, tO chirc luc lucYng, phuong tin thithng trV'c  san sang thtrc hin 
nhim vu ciru nan, ciru h khi có yêu Can. Quan tam ChU trpng cOng tác quán 1, 
báo quán, bão du'O'ng các phuong tin ciru nmn, ciiru hO,  CáC phuong tin giao 
thông du'iing thüy CAND dugc trang cap dê phic v1i cong tac tIm kiérn, cu'u nm 
ctii'u ho k}ii xáy ra các six cô, tai nan, các vii viêc tai nan duôi nuo'c trên dja bàn. 
Tuyên truyên, hung dan kiên thirc ye cong tác cuu nan, ci.ru hO den cac co 
quan, to chirc, hO gia dInh và Ca nhân; xây dirng phong trào toàn dan 
PCCC&CNCH trén dja bàn thi xä ving mnh theo phuong cham '4 ti chô". 

7. Phông Quãn 1 dO th1: Rà soát và thirc hin caC quy djnh, tiCu chuän, 
tiCu chI ye an toàn phông, chông roi, ngã cho tré em tmi cac cong trInh xây dirng 
cOng cong, dc bit ti các cOng trInh truông h9c, nhà cao tang... Kiêm tra, thanh 
isa vic chap hành các quy dinh, tiêu chuân, tiêu chI an toàn phông, chOng roi, 
ngã cho tré em, nhât là ti các cOng trInh xây dirng, nhà cao tang, khu vui choi. 

8. Phông Tài chInh - Kê hoch: Tham mixu UBND thj xa h trG kinh phi 
cho các don vi, dia phixong dam bâo thuc hiên cOng tác cru nan, ciru hO, phông, 
chOng tai nmn duOi nuâc. 

9. Uy ban nhân dan các phu'rng 
- Ph& hçp vâi CáC co quan, don vj chCrc nãng kiêm tra, rà soát các khu 

vrc thung xãy ra tai n.n giao thông và duOi nuOc hoc có nguy co gay tai nmn 
thuung tIch và duOi nrnc cho tré em trong m1ia mixa, bão, 10, bao gOrn h thông 
thoát nu,ó,c ti các cOng trInh xay dirng, cOng trInh giao thOng, các sOng, ao, hO, 
khu vi,rc nithc sâu nguy him, cánh báo phông ngiira, báo darn an toàn phOng, 
chOng tai nan, thuong tIch và duOi nu'âc cho tré em. 

- Tang cuing cong tác truyn thông v phông chng dui nuóc trên các 
phuong tin thông tin di ching dja phuong; tuyen truyên tr1rc quan qua h 
thông bang rOn, khu hiu, pano, áp phIch, t roi... nhât là ti các truOng hpc, 
nba tré, rnâu giáo. 



- Các dia phu'ong có song, ao, ho... chü dng kiêm tra cong tác báo darn 
phông, chông tai nan  duôi nuc và bô trI di ngü nhân viên cüu nan,  ctru h 
thu'ng trirc tai  các dja diem có nguy Ca dé san sang phát hin kjp thô'i ci.i'u 
nhfrng tnthng hçip duôi ni.ric. 

- BO trI ngân sách và 4n dng sr tham gia cüa cong  dông vâ gia dInh tio 
diêu kin cho tré em h9c bai 1i và các k nàng an toàn trong môi tnthng nuó'c; 
quan tarn xay dirng, bâo du'O'ng ca sO 4t chat, thiêt chê the dc, the thao, phát 
triên h thông be boi thông minh, be bcyi tir tao  dê to chirc các ló'p dy k9 nãng 
an toân trong rnôi trumg nithc và phô cp bai an toân cho tré em. 

- Chi dao,  hi.rng dn vic tang ci.r&ng rèn 1uyn th diic, th thao, các hoat 
dng vui chai, giái trI, hoat dông van hóa, nghthut cho tré em trong rnüa he; 
ngãn chn, xir 1 nghiêm vic cung cap, lan truyên các san phâm, ni dung phân 
cam, có hai,  tác dng tiêu c1rc den sir phát triên toàn din cüa tré em. 

- Thu'ô'ng xuyên don dc, kim tra, giám sat vic to chirc thirc hin tIi 
khOi, ca quan, dan vi, tnring h9c... thuc pham vi quân 1 và có bin pháp xLr 
nghiêrn dôi vOi các ca sâ, dan vj, cá nhân không nghiém ti1c thirc hin dC xáy ra 
tmnh trang tré em, hQc sinh không dixçc quân 1, giám sat, thiêu hiêu biêt, thiêu 
k nãng, thiêu sir trçl giiip kjp thai dn den t1r vong. Thy theo müc d có the 
không xem xét thi dua hoc bj h bc thi dua trong näm. 

10. D nghj U' ban Mt trn T quc thj xâ và các to chirc thành viên nhu': 
Doãn thanh niên, Hi Lien Hip Phi n thj xã, Hi Ciru chiên binh... chü dng 
phOi h9'p vi các ban ngânh lien quan, cap üy, chInh quyên dja phuang tang cu'ô'ng 
cong tác tuyên truyên phông, chông tai nan,  thuang tIch, tai duôi nuó'c. 

11. Các phông, ban, ngành, doàn th con lai  phi hp vi các don v, dja 
phu'ang tang cumg cOng tác tuyên truyên; can cir chirc näng, nhim v171 du'yc 
giao chñ dng phôi hqp thirc hin cong tác phông, chông tai nan,  thu'ang tIch và 
phông, chOng tai nan  duOi mx&c khi có yêu câu. 

Nhn drçc Cong van nay, yêu cu Thu trithng các PhOng, ban, ngânh, 
doãn the lien quay; Chü tjch Uy ban nhân dan các phung to chirc thirc hin 
nghiérn tic. 

!Vo'i ,zhân: 
-UBNDtinh 1 
- Cong an tinh (PhOng PCO7) (dé báo cáo); 
- ThuO'tig trrc Tlii ui', TT HDND thj xã J 
- Chü tich, PCI UBND thi xã (dê clii dao); 
- Chi tjch UBND các phirOng 
- Các phOng, ban. ngãnh, doàn (dé t/hin); 

the vã các do'ri vj lien quan J 
Lirii: VP. CATX. 

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

VO Van I-lung 
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