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CÔNG ĐIỆN 

Về tăng cường thực hiện công tác phòng, chống tai nạn, thương tích,  

đặc biệt là phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH điện: 

- Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; 

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Trong những năm qua, các cấp chính quyền, các sở, ngành, tổ chức chính 

trị - xã hội, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện tốt 

chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, tích cực thực hiện các hoạt 

động phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. Tuy nhiên, số vụ và số trẻ em tử 

vong do tai nạn, thương tích vẫn còn xảy ra tại một số địa phương trong tỉnh, 

đặc biệt là tai nạn giao thông và đuối nước trẻ em. Từ đầu năm 2022 đến nay, 

theo số liệu báo cáo của các huyện, thị xã, thành phố, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 

22 vụ tai nạn, thương tích gây tử vong đối với 29 trẻ em, gồm: 16 vụ đuối nước 

gây tử vong đối với 20 trẻ em; 03 vụ tai nạn giao thông gây tử vong đối với 06 trẻ 

em và 03 trẻ em tử vong do cháy nhà, ngã xe tại gia đình và ngạt thở do đốt than 

sưởi ấm. Trong đó, có 02 vụ gây tử vong cho nhiều trẻ em (01 vụ tai nạn đuối 

nước làm 05 trẻ tử vong tại huyện Thiệu Hóa, 01 vụ tai nạn giao thông làm 03 trẻ 

tử vong tại huyện Hậu Lộc). Dự báo tình hình tai nạn, thương tích, đặc biệt là tai 

nạn giao thông và đuối nước trẻ em trong thời gian tới có nguy cơ gia tăng. 

Nguyên nhân chủ yếu là do: Nhận thức về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ 

em còn hạn chế, một số gia đình chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý, 

chăm sóc trẻ em tại gia đình, cộng đồng; môi trường sinh sống còn tiềm ẩn nhiều 

nguy cơ gây tai nạn, thương tích đối với trẻ em; chính quyền cơ sở tại nhiều địa 

phương trong tỉnh chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầy đủ các 

biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em nói chung và phòng, chống 

đuối nước trẻ em nói riêng v.v...  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về trẻ em tại Công 

điện số 01/CĐ-UBQGVTE ngày 04/4/2022 về tăng cường công tác phòng, 

chống tai nạn, thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em và căn cứ tình hình 

thực tế trên địa bàn tỉnh, để tăng cường thực hiện công tác phòng chống tai nạn, 

thương tích, đặc biệt là phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh, Chủ 

tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, cơ quan, đơn 

vị cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực 

hiện các nội dung như sau: 

1. Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chương trình 

phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030 (ban hành theo 

Quyết định số 1248/QĐ-TTg ngày 19/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ); Chỉ 
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thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng 

cường các giải pháp đảm bảo thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, đặc biệt 

chú trọng công tác phòng ngừa tai nạn, thương tích cho trẻ em trong đó có 

phòng, chống đuối nước cho trẻ em; Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 16/5/2016 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tai 

nạn thương tích và đuối nước cho học sinh, trẻ em; Công điện số 01/CĐ-

UBQGVTE ngày 04/4/2022 của Ủy ban Quốc gia về trẻ em về việc tăng cường 

công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em; 

Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 27/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng 

cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho 

học sinh và trẻ em trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Kế hoạch số 211/KH-UBND 

ngày 27/9/2021 của UBND tỉnh về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, 

giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến 2030 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

2. Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai 

đoạn 2021-2030 tỉnh Thanh Hóa 

- Tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nghiên cứu các phương 

án, biện pháp, giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống 

tai nạn, thương tích, đặc biệt là tai nạn đuối nước trẻ em; chỉ đạo các sở, ban, 

ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các đoàn kiểm tra, giám 

sát chuyên ngành, liên ngành để kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác bảo 

vệ, chăm sóc trẻ em và công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành 

phố đẩy mạnh thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ 

trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, 

chăm sóc trẻ em; vận động người dân tích cực tham gia thực hiện công tác phòng, 

chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em tại cộng đồng; xây dựng môi trường 

sống an toàn, lành mạnh cho trẻ, từng bước kiểm soát và giảm thiểu tình trạng trẻ 

em tử vong do tai nạn, thương tích, tai nạn đuối nước. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành 

phố quan tâm tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội 

ngũ cán bộ, cộng tác viên làm công tác trẻ em nhằm tăng cường kiến thức, kỹ 

năng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn liên quan tới công tác phòng, chống tai 

nạn, thương tích trẻ em; trang bị kiến thức, kỹ năng cho trẻ em để bảo vệ an toàn 

trước các nguy cơ bị tai nạn, thương tích. 

3. Sở Lao động - Thương binh và xã hội 

- Phối hợp với các sở, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh thông tin, 

tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng chống tai nạn, 

thương tích trẻ em, đặc biệt là tai nạn đuối nước trẻ em trên các phương tiện 

thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở nhằm nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm của các cơ quan trong hệ thống chính trị và các tổ chức, cá nhân trong 

toàn xã hội trong việc phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em. 

- Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, cộng tác 

viên làm công tác trẻ em các cấp, các ngành, các tổ chức có liên quan về kiến 
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thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; các quy định về tiêu 

chuẩn, tiêu chí an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em và giải pháp, 

biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. 

- Chỉ đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tiếp tục thực hiện kịp thời các hoạt 

động thăm hỏi, động viên, hỗ trợ đối với các gia đình có trẻ em bị thương 

nặng, bị tử vong do tai nạn, thương tích trên địa bàn tỉnh. 

- Phối hợp với các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tăng cường kiểm 

tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em và 

công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tại các huyện, thị xã, thành 

phố trên địa bàn tỉnh. Theo dõi, thống kê các vụ việc trẻ em tử vong do tai nạn, 

thương tích để báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

theo quy định. 

4. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh chú trọng 

triển khai thực hiện việc xây dựng Trường học an toàn phòng, chống tai nạn, 

thương tích trẻ em; thường xuyên giáo dục cho học sinh kỹ năng nhận biết biển 

cảnh báo, nguy cơ và biện pháp phòng tránh tai nạn, thương tích và kỹ năng tự 

bảo vệ an toàn khi tham gia giao thông, bảo vệ an toàn trong môi trường nước 

trong các giờ học về giáo dục thể chất, sinh hoạt ngoại khóa tại trường học. 

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp với chính quyền địa phương đẩy 

mạnh tổ chức các hoạt động dạy bơi an toàn cho trẻ em trên địa bàn toàn tỉnh, 

ưu tiên các địa phương có tỷ lệ trẻ em bị đuối nước cao và có nhiều nguy cơ gây 

đuối nước trẻ em (các huyện ven biển, các huyện có nhiều sông, suối, ao, hồ 

v.v...) đảm bảo ngày càng có nhiều trẻ em được học bơi an toàn, biết các kỹ năng 

an toàn dưới nước để ngăn ngừa, giảm thiểu nguy cơ đuối nước đối với trẻ em. 

- Tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong việc 

quản lý, giám sát học sinh trong thời gian học trực tuyến tại nhà, sau giờ học ở 

trường, thời gian nghỉ hè để đảm bảo an toàn, phòng tránh tai nạn, thương tích, 

tai nạn đuối nước cho học sinh. 

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, tổ 

chức, đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện “Chương trình bơi an 

toàn”; tăng cường tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng cho đội 

ngũ giáo viên dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em tại 

cộng đồng, trường học, cơ sở thể dục, thể thao và dạy bơi cho trẻ em; chỉ đạo, 

hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố hằng năm xây dựng và tổ chức thực hiện 

kế hoạch phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em; đồng thời, 

thực hiện thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống tai nạn, 

thương tích và đuối nước trẻ em tại các bãi tắm du lịch, bể bơi, hồ bơi. 

6. Sở Giao thông vận tải: Phối hợp với các sở, ngành liên quan chỉ đạo 

UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến 

giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy; tăng 

cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn giao thông, đặc 

biệt là các bến đò ngang, bến tàu, phà để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các 
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trường hợp vi phạm an toàn giao thông đường thủy, việc đảm bảo và tuân thủ 

các điều kiện an toàn cho trẻ em khi tham gia giao thông đường thủy. 

7. Sở Xây dựng: Phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện rà soát, 

đánh giá việc đảm bảo an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tại các 

công trình xây dựng, khu chung cư, nhà cao tầng theo quy định về quy chuẩn, 

tiêu chuẩn xây dựng đã ban hành; chỉ đạo các đơn vị thi công thực hiện các biện 

pháp khắc phục ngay khi phát hiện các nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ em tại 

các công trình xây dựng. 

8. Sở Y tế: Chỉ đạo, hướng dẫn địa phương triển khai thực hiện việc xây 

dựng “Cộng đồng an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em”; chỉ đạo các 

cơ sở y tế tích cực sơ cứu, cấp cứu, điều trị, phục hồi chức năng cho trẻ em bị tai 

nạn, thương tích để giảm tử vong, tàn tật và các tổn thương về sức khoẻ của trẻ 

em; tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ y tế cơ sở 

về kỹ năng sơ cấp cứu khi có trường hợp đuối nước xảy ra; theo dõi, thu thập 

số liệu về tai nạn, thương tích trẻ em trong các cơ sở y tế. 

9. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan báo chí, hệ thống 

thông tin cơ sở tăng cường đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền phổ biến 

kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn, thương tích và trách nhiệm của các 

cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, người dân tại cộng đồng trong phòng, 

chống tai nạn, thương tích trẻ em. 

10. Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh 

các huyện, thị xã, thành phố: Tăng cường đưa tin, bài thông tin, cảnh báo về 

các nguy cơ gây tai nạn, thương tích cho trẻ em; các biện pháp phòng tránh tai 

nạn, thương tích cho trẻ em và trách nhiệm quản lý, chăm sóc trẻ em tại gia 

đình, cộng đồng. 

11. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tăng cường công tác tuyên 

truyền, vận động các cơ quan, đơn vị (đặc biệt là các đơn vị thi công, quản lý khai 

thác các công trình thủy lợi) rà soát, phát hiện và thông báo, cảnh báo kịp thời các 

khu vực có nguy cơ xảy ra đuối nước đối với trẻ em để có biện pháp chủ động 

phòng ngừa, khắc phục, sửa chữa nhằm loại bỏ những nguy cơ gây đuối nước cho 

trẻ em như: làm rào chắn, đặt biển cảnh báo tại các ao, hồ, đập, sông, suối, kênh, 

mương; san lấp hố công trình, ao, hồ sau khi đào đất; phân công lực lượng cảnh 

giới khi khai thác, sử dụng các công trình thủy lợi, thủy nông v.v... 

12. Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa 

phương liên quan trong quá trình kiểm tra công tác đóng cửa mỏ tại các mỏ 

khoáng sản hết thời hạn khai thác phải yêu cầu các chủ mỏ khoáng sản thực hiện 

hoàn trả mặt bằng, cải tạo phục hồi môi trường theo đúng hồ sơ được phê duyệt, 

đảm bảo khu vực mỏ ở trạng thái an toàn, không gây nguy hiểm cho người dân 

và trẻ em. 

13. Công an tỉnh 

- Chỉ đạo cơ quan Công an các cấp tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát 

và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường 

bộ, đường thủy, phòng cháy, chữa cháy v.v... và các vi phạm khác về an ninh, 
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trật tự, an toàn xã hội; triển khai thực hiện kịp thời các hoạt động cứu hộ, cứu nạn 

khi có vụ việc đuối nước trẻ em xảy ra. 

- Chỉ đạo cơ quan Công an các cấp phối hợp với các cơ quan chức năng 

điều tra, xử lý nghiêm minh trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân (nhất là người 

đứng đầu cơ quan, đơn vị, cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em) khi không thực hiện 

đầy đủ trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc trẻ em và các biện pháp phòng, chống tai 

nạn, thương tích trẻ em theo quy định của pháp luật. 

14. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ 

tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Nông dân tỉnh: Theo chức năng, nhiệm vụ, các chương 

trình, đề án, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, triển khai thực hiện 

và lồng ghép các nội dung phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em vào nội 

dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân 

cư”; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động nâng cao 

nhận thức, vận động hội viên, đoàn viên tăng cường quản lý, giám sát con, em 

mình nhằm giảm thiểu các trường hợp tử vong do tai nạn, thương tích, đặc biệt 

là tai nạn giao thông và đuối nước; tham gia xây dựng môi trường sống an toàn, 

phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. 

15. UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Thường xuyên thông tin, tuyên truyền, phổ biến trên hệ thống phát thanh 

tại xã, phường, thị trấn về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và gia đình 

trong phòng, chống tai nạn, thương tích, đặc biệt là phòng, chống đuối nước trẻ 

em; thường xuyên phát những thông điệp cảnh báo về các địa điểm, khu vực có 

nguy cơ xảy ra đuối nước đối với trẻ em (thực hiện thường xuyên ít nhất 02 

lần/ngày vào thời gian phù hợp để nhiều người dân được tiếp cận thông tin).  

- Xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công cán bộ, công chức các ngành, tổ 

chức đoàn thể liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát các khu vực, địa điểm thường 

xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra đuối nước đối với trẻ em để có biện pháp chủ 

động phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho trẻ em; chỉ đạo các cơ quan chức năng 

chuẩn bị đầy đủ phương tiện, thiết bị để thực hiện tốt việc cứu hộ, cứu nạn, điều 

trị kịp thời đối với các trường hợp trẻ em bị tai nạn, thương tích, đặc biệt là tai 

nạn đuối nước. 

- Tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị (đặc biệt là các đơn vị thi 

công các công trình xây dựng, giao thông, sử dụng khai thác hồ, đập, công trình 

thủy lợi, thủy nông) thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn cho người 

dân và trẻ em khi đi qua khu vực đang thi công như: làm rào chắn, đặt biển cảnh 

báo nguy hiểm; phân công lực lượng cảnh giới khi khai thác, sử dụng các công 

trình thủy lợi, thủy nông v.v...; đối với các công trình xây dựng đã hoàn thiện, 

chỉ đạo chủ đầu tư san lấp các hố sâu đã được đào phục vụ trong quá trình thi 

công để đảm bảo an toàn cho người dân và trẻ em.  

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn hướng dẫn các hộ gia đình 

thường xuyên rà soát, phát hiện kịp thời các địa điểm, khu vực có nguy cơ xảy 

ra tai nạn, thương tích đối với trẻ em (như đồ dùng, dụng cụ chứa nước; hành 

lang, cửa sổ, ban công, ao, hồ chưa có rào chắn, lưới an toàn; bụi rậm xung 
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quanh nhà v.v… ) để có biện pháp chủ động phòng ngừa, khắc phục, sửa chữa 

nhằm loại bỏ những nguy cơ gây tai nạn, thương tích cho trẻ em. 

- Quan tâm đầu tư kinh phí để củng cố cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các 

cơ sở vui chơi, giải trí hiện có (như nhà văn hóa, trường học, sân thể thao, điểm 

vui chơi dành cho trẻ em v.v…) để tổ chức cho trẻ em sinh hoạt, vui chơi an 

toàn; khẩn trương thực hiện việc lắp đặt biển cảnh báo ở những khu vực có 

nguy cơ gây đuối nước trẻ em, làm rào chắn đối với các ao, hồ tại cộng đồng 

dân cư, các công trình công cộng; tích cực huy động, vận động gia đình và các 

cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia tổ chức dạy bơi cho trẻ em tại cộng đồng và 

trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước để bảo vệ an toàn cho trẻ em.  

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về 

bảo vệ, chăm sóc trẻ em và công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, 

đặc biệt là phòng, chống tai nạn giao thông và đuối nước trẻ em; chỉ đạo các cơ 

quan chức năng điều tra, xác minh nguyên nhân các vụ tai nạn, thương tích gây 

tử vong đối với nhiều trẻ em hoặc có tính chất nghiêm trọng và xử lý nghiêm 

minh những tổ chức, cá nhân vi phạm, thiếu trách nhiệm, không thực hiện đầy 

đủ các quy định của pháp luật về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.  

- Chủ động thu thập thông tin, báo cáo kịp thời về Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội khi có vụ việc tai nạn, thương tích trẻ em xảy ra trên địa bàn và 

tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời đối với gia đình có trẻ em bị tử 

vong do tai nạn, thương tích. 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, cơ 

quan, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt 

và triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trên; báo cáo tình hình kết quả 

thực hiện gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo 

Ủy ban quốc gia về trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh 

theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Ủy ban quốc gia về trẻ em (để b/c); 

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (để b/c); 

- TTr. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh (để p/h); 

- Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh (để t/h); 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố (để t/h); 

- Lưu: VT, VX.TE13 
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

   Đầu Thanh Tùng 
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