
UBND TỈNH PHÚ YÊN 

SỞ LAO ĐỘNG  

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

Số:           /SLĐTBXH-TE 
V/v  tăng cường các giải pháp phòng, 

chống tai nạn thương tích và xâm hại 

bạo lực trẻ em. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phú Yên, ngày       tháng 7   năm 2020 

    Kính gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 1237/UBND-KGVX ngày 12/3/2020 của UBND tỉnh V/v 

triển khai công tác trẻ em năm 2020. Để tăng cường các giải pháp phòng, chống và xử 

lý kịp thời tai nạn thương tích, xâm hại, bạo lực trẻ em; tạo môi trường sống an toàn, 

lành mạnh cho trẻ em trong kỳ nghỉ hè. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị 

UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh việc chỉ đạo và nâng cao trách nhiệm 

trong công tác phòng, chống tai nạn thương tích, xâm hại, bạo lực trẻ em như sau: 

1. Phân định rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan, tổ chức có liên 

quan trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em theo quy định của Luật trẻ em năm 2016 

và Nghị định 56/2017/NĐ-CP, ngày 9/5/2017 của Chính Phủ về Quy định chi tiết một 

số điều của Luật trẻ em. Đặc biệt là trách nhiệm của địa phương trong công tác quản lý, 

bảo vệ trẻ em. 

2. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 

05/4/2016 của UBND tỉnh Phú Yên về thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, 

thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 15/8/2018. 

Thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội tỉnh Phú Yên, giai 

đoạn 2018-2020; Quyết định số 2036/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 ban hành Quy nội 

dung và mức chi thực hiện Mô hình thuộc Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống 

trợ giúp xã hội tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2018-2020; Kế hoạch số 117/KH-UBND hành 

động quốc gia về phòng, chống bạo lực xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai 

đoạn 2020-2025; Công văn số 2930/UBND-KGVX ngày 05/6/2017 của UBND tỉnh 

Phú Yên V/v tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em; Công văn số 

2742/UBND-KGVX, ngày 26/5/2017 về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo 

lực, xâm hại trẻ em; Công văn số 1939/UBND-KGVX ngày 19/4/2017 về tăng cường 

công tác bảo vệ trẻ em, thực hiện các giải pháp phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em; 

Công văn số 4051/UBND-KGVX, ngày 27/7/2017 phối hợp phát sống thông điệp về 

phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em và phòng chống đuối nước trẻ em; Công văn số 

6727/UBND-KGVX ngày  06/12/2017 tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống bạo 

lực, xâm hại trẻ em; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 29/7/2019 về tăng cường công tác 

chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh; Công văn số 4912/UBND ngày 

24/9/2020 đẩy mạnh công tác bảo vệ trẻ em cấp xã; Công văn số 2981/UBND-KGVX 



ngày 09/6/2020 thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ  tướng Chính 

phủ về tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em 

3. Tăng cường truyền thông, cảnh báo về các nguy cơ gây tử vong do đuối nước 

ở trẻ em, đặc biệt đẩy mạnh phối hợp trong công tác quản lý trẻ em, học sinh ở các thời 

điểm có nguy cơ cao như trong kỳ nghỉ hè. 

- Chỉ đạo cho Ban chỉ đạo hè các cấp thực hiện truyền thông mạnh mẽ đến từng 

học sinh với các hình thức đa dạng phong phú về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ 

em đặc biệt là tai nạn đuối nước và tai nạn giao thông, xâm hại, bạo lực trẻ em xem đây 

là một trong những nội dung quan trọng trong chương trình hoạt động hè năm nay.  

- Tổ chức triển khai thực hiện “Mùa hè an toàn”, việc bàn giao, quản lý, giám sát 

trẻ em trong dịp nghỉ hè để giảm thiểu tối đa về tai nạn thương tích trẻ em đặc biệt là tai 

nạn đuối nước và tai nạn giao thông. 

 - Lồng ghép dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước và kỹ năng an 

toàn khi tham gia giao thông cho học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở. 

 - Đẩy mạnh công tác truyền tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 để mọi người 

dân và trẻ em biết để được hỗ trợ tham vấn, tư vấn khi cần thiết. 

4. Rà soát phát hiện các điểm có nguy cơ gây đuối nước cho trẻ em bao gồm các 

hố sâu, hệ thống thoát nước tại các công trình xây dựng, công trình giao thông, các 

sông, ao hồ…kịp thời có các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ em. 

5. Kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc 

không đảm bảo an toàn gây nguy hiểm và tử vong cho trẻ em; đảm bảo môi trường an 

toàn phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em. 

6. Thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kịp thời cho các gia đình của trẻ em bị tai nạn tử 

vong do tai nạn thương tích, đuối nước và trẻ em bị xâm hại, bạo lực. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành 

phố quan tâm chỉ đạo việc thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tai nạn thương 

tích đặc biệt là tai nạn đuối nước trẻ em nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho trẻ em./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Phòng LĐTBXH các huyện,  

TX, Tp; 

- Ban Giám đốc;  

- Lưu: VT, TE. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

    Phạm Thị Minh Hiền 
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