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Kinh gi1i: 

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

- U ban nhân dan các phi.thng. 

Thirc hin Cong van so 2893/SLDTBXI-1-TE&BDG ngày 18/7/2022 cüa 
So' Lao dng-TB&XH Ngh An ye vic tang cuo'ng thrc hin Va kiêm tra cong 
tác phông, chông duôi nithc tré em, UBND th xã yêu câu: 

1. Các phông, ban, ngành, to chüc doàn the cap thj và UBND các phuo'ng: 
Day rnnh cong tác truyên thông, giáo djc nhãrn nâng cao nhn thrc, trách 

nhim cüa các cc quan, to chirc, cá nhân ye phông, chông duôi nuo'c tré em; phô 
biên kiên thCrc, trang bj k5 näng ye phông, chông duôi nixo'c tré em den tüng 
truo'ng h9c, lo'p h9c, các khOi dan cu. V.n dng các gia dInh thuo'ng xuyên quan 
tam trông giQ, giám sat, nhàc nh& tré em ye nguy co' duôi nLró'c; quan tam câi tao, 
1oi bO các nguy co' gay tai nin duôi nuó'c cho tré em ngay ti gia dInh và cong 
dông nhu: lam nap dy các diing ci chra nuo'c trong nhà; dt biên cành báo ti 
các noi nguy hiêm dê xáy ra tai nn duôi nuo'c và thrc hin các bin pháp lien 
quan khác dê dam bâo an toàn, han chê tôi da các vu tai nn duôi nuo'c dôi vo'i tré 
em trên dia bàn thi xã. 

2. Phông Lao dng - Thuang binh và Xã hii: 
- Chü trI, phôi hcip vôi các phông, ban, ngành, doàn the lien quan tang 

cuO'ng tham muu, huâng dn vic thrc hin phông chông duôi nuo'c tré em; 
- Báo cáo, thông tin kjp tho'i các vi vic lien quan dn dui nixôc trê em; 

cp nht báo cáo hang tháng, hang qu2, 6 tháng, 1 närn ye phông chông tai nin 
thuang tIch, duOi nuo'c tré em. 

3. Phông Van hóa -Thông tin: 
- Tp trung tharn muu, chi dao day mtnh cOng tác truyên thông, phô biên, 

giáo due sâu, rng hem nüa, nhärn nâng cao nhn thirc, trách nhim cüa các co 
quan, to cho'c, co' so' giáo diic, gia dInh, cá nhân ye phOng, chông duôi nuO'c tré em 
trên dia bàn thi xà; 

- Tuyên truyen, giáo diic các gia dInh k näng quán 1, giám sat và trông 
gifi tré em, vn dng gia dInh dua tré em di h9c bai và h9c k' nang an toàn trong 
môi truo'ng nuâc, thuo'ng xuyen kiêm tra diêu kin darn bão an toàn phông duOi 
nuóc tré em tai các bãi tam du lich, be boi,... 

4. PhOng Giáo dc & Dào tio: 
Huo'ng dan, trien khai thirc hin, kiem tra yic xây dirng "Tru'o'ng h9c an 

toàn phông, chOng tai nin, thuo'ng tIch tré em". Tang cu'O'ng giáo dic k näng cho 
hpc sinh nhn biet bien cánh báo, nguy co' và bin pháp phông tránh và k' nAng tir 
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bào v an toàn trong môi trueing nithc. Dông thi, chi dio các co s giáo dc 
thuè'ng xuyên phôi hgp vâi chInh quyên dja phuo'ng, các to chirc doàn the, hi cha 
mc h9c sinh và các gia dInh tang cung tuyên truyên, quân 1', giáo dc các em 
h9c sinh ye phông, chông tai nin duOi nuó'c, nhât là vào dip  müa he và rnüa mua lü. 

5. Trung tarn Ci'ru h & Phông chông thiên tai th xä: 
Bô trI di ngQ nhân viên ctru nan, ciru h thu'mg trirc tai  cac dja diem có 

nguy co' de sn sang phát hin, kjp thi ciru nhüng tri.rè'ng hçp duôi nuc. 
6. Uy ban nhân dan các phu'ông: 
- Chi do các b phn lien quan kiêrn tra, rà soát các khu virc thung xày ra 

tai nan duôi nuôc hoc có nguy co' gay tai nin duôi nuOc cho tré bao gôm h 
thông thoát nu'ó'c ti các cong trInh xay drng, khu vii'c nuc sâu nguy hiêm, cành 
báo phông ngra, bão dam an toàn phông, chông duôi nu'ó'c cho tré em; 

- Tang cung cong tác truyên thông ye phdng chông duOi nuc trên cic 
phuang tin thông tin di chiing ô da phu'o'ng; tuyen truyên trirc quan qua h 
thông bang rOn, khâu hiêu, pano, áp phich.. .nhât là ti các tru'ô'ng hçc, nhà tiC. 
Thu'è'ng xuyên phát các thông dip cành báo dja diem, khu virc có nguy Ca dC xay 
ra tai nan duôi nuóc, tp trung vào gi cao diem trong thèi gian h9c sinh nghi he; 

- Thu'ng xuyCn don dOe, kiêm tra và có bin pháp xir 1 nghiêm dOi vói 
các dcm vi, cá nhân không nghiCm thc thirc hin dC xãy ra tInh trng trC em, hpc 
sinh thiêu hiCu biCt, thiêu k näng và thiCu sir tr gi1ip. 

UBND thj xa yêu câu các phOng, ban, ngành, to chirc doàn the cap thj và 
UBND các phu'ô'ng triên khai thirc hin nghiCm t11c, kjp th?yi các ni dung trên./. 

No'i n/ian: 

- So Lao dng- TB&XH; 

- ChO tjch, PCT UBND Thi xã; 
- Các phOng, ban, ngânh, doàn the lien quan; 
- UBND cáo phuOng; 
- Luu: VT, LDTBXHfr 

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

Hoàng Van Phüc 
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