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Kính gửi: Chủ tịch UBND các xã, thị trấn

Thực hiện Công điện số 398/CĐ-TTg ngày 02/5/2022 của Thủ tướng 
Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác phòng, chống 
đuối nước trẻ em, UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển 
khai ngay một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai Công điện của Thủ 
tướng để kịp thời tham mưu, đề xuất các cấp chính quyền triển khai đồng bộ, có 
hiệu quả công tác phòng, chống đuối nước trẻ em theo chức năng, nhiệm vụ 
được giao.

2. Phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng nội dung, hình 
thức tuyên truyền để tăng cường và duy trì việc phổ biến kiến thức, kỹ năng 
phòng, chống đuối nước trẻ em, đặc biệt là trong trường học và tại tất cả các cấp 
học để nâng cao ý thức của người dân, nhất là trẻ em về công tác phòng, chống 
đuối nước trẻ em. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây 
dựng nội dung, chương trình hướng dẫn, dạy bơi cứu nạn, cứu hộ và kỹ năng sơ 
cấp cứu đuối nước cho lực lượng Công an phụ trách địa bàn cơ sở, đặc biệt là 
cho Công an cấp xã và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở để 
tham gia cứu nạn đuối nước khi có yêu cầu; tổ chức dạy bơi cho trẻ em trên địa 
bàn quản lý. Tăng cường truyền thông về trách nhiệm, phổ biến kiến thức pháp 
luật, kỹ năng về phòng, chống đuối nước trẻ em cho cha mẹ, trẻ em, học sinh và 
cộng đồng dân cư. 

3. Chỉ đạo lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở tiến hành rà 
soát, lập bản đồ cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực, địa điểm có nguy cơ xảy ra 
tai nạn đuối nước (bãi tắm, sông, hồ, ao, giếng, hố sâu có nước, khu vực nước 
sâu, nguy hiểm, công trình chứa nước,...) để đề xuất UBND xã và các cơ quan, 
đơn vị có liên quan tiến hành các biện pháp phòng ngừa phù hợp với tình hình, 
điều kiện cụ thể của địa phương (một số biện pháp cụ thể như: làm rào chắn, 
biển cảnh báo, biển cấm, biển cảnh giới, lập chốt canh, tổ chức lực lượng ứng 
cứu nhanh tại các bãi tắm...). 

4. Chỉ đạo lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở, lực lượng 
dân phòng, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy, chữa 
cháy chuyên ngành tổ chức thường trực, ứng trực lực lượng, phương tiện phù 
hợp để sẵn sàng tham gia cứu nạn, cứu hộ đuổi nước khi có yêu cầu. 

5. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở việc tổ chức thực hiện. Kiên 
quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm hoặc không làm hết trách nhiệm 
trong công tác phòng, chống đuối nước trẻ em, trường hợp gây hậu quả phải 
xem xét khởi tố, truy cứu trách nhiệm hình sự theo đúng quy định của pháp luật.



Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo tổ chức thực 
hiện ngay và báo cáo kết quả về UBND huyện (qua Công an huyện) để tổng 
hợp, báo cáo cơ quan cấp trên theo quy định./.

Nơi nhận:         
- Như kính gửi;  
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Vũ Thị Hà
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