
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ  DU LỊCH 

Số:          /SVHTTDL-QLTDTT 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày       tháng 5 năm 2022 

V/v  tăng cường công tác  

phòng, chống đuối nước trẻ em 

 

 

           Kính gửi:  

- UBND các huyện, thành phố; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao 

và Truyền thông các huyện; Trung tâm Văn hóa - Thể thao 

thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 513/UBND-KGVX, ngày 11/5/2022 của UBND tỉnh về 

việc tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em, Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch yêu cầu các đơn vị huyện, thành phố triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm 

vụ, giải pháp về phòng, chống đuối nước cho trẻ em, tăng cường quán triệt, tuyên 

truyền và triển khai thực hiện Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 04/10/2021 của 

UBND tỉnh về thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai 

đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Công văn số 400/UBND-KGVX ngày 

14/4/2022 của UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích, 

phòng, chống đuối nước trẻ em và đảm bảo an toàn cho trẻ em trong dịp hè, mùa mưa 

bão. Cụ thể như sau: 

 1. Công tác thanh tra, kiểm tra 

  - Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thể thao dưới 

nước, môn bơi, lặn trên địa bàn tỉnh, yêu cầu đảm bảo về cơ sở vật chất và đảm bảo 

an toàn trong công tác cứu hộ, cứu nạn. 

 - Phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy định mới của nhà nước đến các tổ 

chức, cá nhân hoạt động trong các lĩnh vực thuộc quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch. 

 - Phát hiện, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, nâng cao ý thức 

chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc kịp thời và có các biện pháp xử lý kiên 

quyết (nếu phát hiện vi phạm). 

- Tăng cường phối hợp liên ngành trong việc chỉ đạo, triển khai công tác phòng, 

chống tai nạn, thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em. Tổ chức kiểm tra, thanh 

tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống tai nạn, thương tích, tai 

nạn đuối nước trẻ em của các phòng, ban đơn vị cấp huyện, UBND các xã, phường, 

thị trấn. Chỉ đạo xác minh, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực 

hiện các biện pháp phòng, chống đuối nước. 
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 2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông các huyện; Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố tập trung triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau đây: 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên Cộng sản 

Hồ Chí Minh, Hội phụ nữ và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, cơ sở giáo dục… 

trên địa bàn thực hiện việc phân công bàn giao, quản lý, giám sát trẻ em trong thời 

gian nghỉ hè, bảo đảm an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tại gia đình 

và cộng đồng. Tổ chức vận động các hộ gia đình cam kết trách nhiệm xây dựng ngôi 

nhà an toàn, thường xuyên quan tâm trông giữ, giám sát, bảo đảm an toàn cho trẻ em. 

- Chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường đẩy mạnh công tác truyền thông về 

trách nhiệm, phổ biến kiến thức, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong 

hoàn cảnh dịch bệnh và phòng, chống đuối nước trẻ em trên các phương tiện thông tin 

đại chúng, trên Đài truyền thanh các huyện, thành phố, trên hệ thống truyền thanh xã, 

phường, thị trấn. 

- Tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước 

theo kế hoạch của UBND tỉnh triển khai Chương trình bơi an toàn hướng dẫn hàng 

năm. Phát sóng các chuyên mục, phóng sự, đưa tin về Lễ phát động và tình hình triển 

khai các hoạt động dạy bơi, học bơi phòng, chống đuối nước trẻ em trên các phương 

tiện thông tin đại chúng, các kênh của Đài truyền thanh, truyền hình. 

- Treo băng rôn, pano, khẩu hiệu, cờ phướn, tranh ảnh, phát clip hướng dẫn kỹ 

thuật bơi, kỹ năng phòng, chống đuối nước trẻ em tại các địa điểm tổ chức Lễ phát động. 

Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền:  

-“Toàn dân tham gia phòng, chống đuối nước trẻ em”; 

- “Toàn dân tích cực học bơi phòng, chống đuối nước”;  

- “Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em”; 

- “Học bơi để phòng, chống đuối nước”; 

- “Học bơi để nâng sức khỏe và phát triển thể lực, tầm vóc”;  

- “Học bơi để an toàn trong môi trường nước”;  

- “Học sinh toàn trường biết bơi”; “Trẻ em toàn xã biết bơi”; “Cả nhà biết 

bơi”;... 

- Rà soát, lập bản đồ cảnh báo kịp thời tại các địa điểm (ao, hồ, sông, suối, các khu 

vực nước sâu, nguy hiểm, công trình chứa nước…) có nguy cơ gây tai nạn đuối nước tại 

địa bàn; triển khai các biện pháp phòng ngừa, khắc phục (làm rào chắn, biển cảnh báo, 

cảnh giới…). 
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- Triển khai, hướng dẫn xây dựng và bảo dưỡng hệ thống đảm bảo an toàn tại các 

cơ sở kinh doanh hoạt động bơi, lặn. Nâng cao chất lượng giáo viên và hướng dẫn viên 

dạy bơi; vận động các gia đình chủ động đưa trẻ em đi học bơi và học các kỹ năng an 

toàn trong môi trường nước. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND các huyện, thành phố căn cứ 

chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tế để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác 

phòng, chống đuối trẻ em. Tổng hợp, báo cáo kết quả về Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch trước ngày 10/11/2022 để báo cáo UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

theo quy định. Trong quá trình triển khai nếu có phát sinh, vướng mắc, các đơn vị 

phản ánh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua phòng Quản lý Thể dục thể thao) 

để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./. 

 
Nơi nhận:                                                                                                
- Như kính gửi;  

- UBND tỉnh (b/c);                                                                          

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Trung tâm HL&TĐ TDTT; 

- Trang TTĐT Sở (đăng tải); 

- Lưu VT. QLTDTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Dương Minh Tuệ 
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