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KẾ HOẠCH 

Thực hiện chương trình phòng, chống tai nạn thương tích  

trẻ em năm 2019 

 

Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-SLĐTBXH ngày 14/3/2019 của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện chương trình 

phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Lộc 

Bình xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể như sau:  

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Tuyên truyền sâu rộng nội dung cơ bản của Luật Trẻ em và các văn bản 

mới về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, khẳng định sự quan tâm của Đảng 

và nhà nước đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em nhằm nâng cao nhận thức, 

cung cấp kiến thức, kỹ năng thực hiện quyền tham gia của trẻ em cho các cấp ủy 

đảng, chính quyền các cấp, các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm của các cơ quan 

đơn vị trong việc thực hiện các biện pháp thúc đẩy phòng, chống tai nạn thương 

tích trẻ em. Từng bước hạn chế tai nạn thương tích đặc biệt là tai nạn đuối nước 

và tại nạn giao thông tại những nơi có nhiều sông, hồ, ao sâu, các nút giao 

thông, các tuyến đường, công trình đang thi công có nguy cơ xảy ra tai nạn 

nhằm bảo vệ tính mạng cho trẻ em, góp phần đảm bảo hạnh phúc và sự phát 

triển bền vững của gia đình và xã hội. 

Tăng cường sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, xã hội hóa công tác 

phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, huy động các nguồn lực sự tham gia 

của gia đình, nhà trường và cộng đồng, xây dựng môi trường an toàn cho trẻ 

phát triển toàn diện. 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết tổng kết việc thực hiện các 

quy định an toàn phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, thực hiện chế độ 

thông tin báo cáo đột xuất, định kỳ theo quy định. 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Hoạt  ộng tu  n tru  n n ng cao  i n thức, nhận thức, tr ch nhiệm 

của c c cơ quan, t  chức, c  nh n v  phòng, chống tai nạn thương tích trẻ 

em 

- Tổ chức các chiến dịch truyền thông về phòng, chống tai nạn, thương tích 

trẻ em, đặc biệt là phòng, chống đuối nước cho trẻ em, tai nạn giao thông  Tổ 

chức các hoạt động truyền thông rộng rãi tr n các phương tiện thông tin đại 

ch ng in ấn pano, băng rôn tại các khu vực trung tâm thị trấn, treo biển cảnh báo 

gần khu vực sông, suối, hồ, ao sâu    Đặc biệt là phòng, chống tai nạn thương 

tích trẻ em trong dịp hè và các đợt cao điểm về phòng chống cháy nổ; Tháng 



hành động vì chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm; Tháng hành động vì trẻ em, 

Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường và Tết Trung thu… 

-  hối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tuy n truyền về phòng, 

chống tai nạn thương tích trẻ em   , nội dung truyền thông tập trung vào các nội 

dung sau: Ngôi nhà an toàn phòng, chống đuối nước; phòng, tránh tại nạn giao 

thông; động vật c n     vào các buổi sinh hoạt của các chi, tổ hội, đội, nhóm và 

câu lạc bộ, các cuộc h p của các ban ngành đoàn thể, các buổi sinh hoạt đầu 

tuần, các buổi sinh hoạt ngoại khóa trong nhà trường    

2. Tập hu n n ng cao năng lực 

Tổ chức tập huấn lồng ghép bồi dư ng kiến thức và kỹ năng về phòng, 

chống tai nạn thương tích trẻ em cho lãnh đạo, công chức Văn hóa - Xã hội, 

cộng tác vi n và người chăm sóc trẻ em. 

 hối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lựa ch n đối tham gia 

lớp tập huấn nghiệp vụ cho hướng dẫn vi n cơ sở về chương trình bơi an toàn, 

phòng chống đuối nước trẻ em  

3. Trợ giúp trẻ em bị tai nạn thương tích 

Kịp thời thu thập, cập nhật thông tin về trẻ em bị tai nạn thương tích xác 

định rõ nguy n nhân, mức độ ảnh hưởng sau khi trẻ bị tai nạn thương tích để có 

biện pháp trợ gi p kịp thời  Ri ng đối với trẻ em bị tử vong do tai nạn thương 

tích cần cập nhật thông tin nhanh về  hòng Lao động, Thương binh, Xã hội - 

Dân tộc để phối hợp với các ngành li n quan chỉ đạo cơ sở thực hiện kịp thời khi 

có tai nạn thương tích xảy ra  

 Đảm bảo 100% các gia đình có trường hợp trẻ em bị tử vong do tai nạn 

thương tích được thăm hỏi, động vi n hỗ trợ theo quy định  

4. X   dựng nh n rộng mô hình v  “Ngôi nhà an toàn” 

- Tiếp tục nhân rộng mô hình " Ngôi nhà an toàn" phòng, chống tai nạn, 

thương tích trẻ em (tiêu chí ngôi nhà an toàn Theo nội dung Quyết định số 

548/QĐ-LĐTBH ngày 06/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và 

Xã hội về các tiêu chí của Ngôi nhà an toàn).  

Tổ chức triển khai các hoạt động can thiệp và tư vấn trực tiếp tại các gia 

đình, nhằm loại bỏ nguy cơ gây tai nạn, thương tích trẻ em tại gia đình. 

5. Triển  hai c c hoạt  ộng phòng, chống  uối nước trẻ em 

-  Phòng Giáo dục và Đào tạo khuyến khích các đơn vị trường h c phát 

động phong trào h c bơi, dạy bơi trong toàn huyện đặc biệt là tại một số xã có tỷ 

lệ trẻ em đuối nước cao và có nhiều nguy cơ gây đuối nước trẻ em  

- Tổ chức tập huấn về kỹ năng cứu đuối, kỹ thuật cấp cứu đuối nước cho 

cán bộ làm công tác trẻ em; cộng tác vi n tại cộng đồng, cán bộ y tế thôn bản, 

cán bộ các đoàn thể tham gia công tác phòng, chống đuối nước tại cộng đồng



6. Công t c  iểm tra, gi m s t,   nh gi  hoạt  ộng phòng, chống tai nạn 

thương tích trẻ em và ch   ộ b o c o 

-  Các các cơ quan, đơn vị: Phòng Giáo dục và Đào tạo; Trung tâm Văn hóa, Thể 

thao và Truyền thông huyện; Hội Li n hiệp Phụ nữ huyện; Huyện Đoàn; UBND các 

xã, thị trấn kiểm tra thực hiện kế hoạch phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em tại 

các địa phương; đánh giá các hộ gia đình theo quy định về “Ngôi nhà an toàn”  

-  Thực hiện chế độ phản ánh, báo cáo thường kỳ và đột xuất tình hình tai nạn 

thương tích trẻ em giữa các cấp, giữa cơ quan chủ trì với đơn vị li n quan: Thực hiện 

chế độ báo cáo đột xuất, tháng/quý/6 tháng/ năm theo quy định   

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

 - Từ chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em do Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội cấp  

- Nguồn tài trợ từ các tổ chức, cá nhân hảo tâm tr n địa bàn  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Lao  ộng, Thương binh, Xã hội - D n tộc 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể trình 

UBND huyện ban hành và tổ chức thực hiện nội dung kế hoạch hoạt động triển khai 

Chương phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em lồng ghép có hiệu quả với các 

chương trình khác có li n quan tr n địa bàn; phối hợp với UBND các xã, thị trấn khảo 

sát các điểm cảnh báo nguy hiểm tại khu vực sông, suối, hồ, ao sâu triển khai l p đặt 

biển báo, bảng chỉ dẫn nguy hiểm nhằm phòng tránh xảy ra tai nạn thương tích. Thực 

hiện tốt các chế độ chính sách đối với trẻ em; theo dõi, giám sát việc tổ chức thực 

hiện, báo cáo kết quả thực hiện  

2. Phòng Gi o dục và Đào tạo  

 hối hợp, chủ động n m b t, thông tin kịp thời trẻ em bị tai nạn thương tích có 

địa chỉ cụ thể để tìm hiểu nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng sau khi trẻ bị tai nạn 

thương tích để có biện pháp trợ giúp kịp thời. Chỉ đạo các đơn vị trường h c tuyên 

truyền sâu rộng đến ông, bà, cha, mẹ đặc biệt ở trẻ mẫu giáo, mầm non là độ tuổi 

những năm qua có số lượng trẻ bị chết do đuối nước xảy ra chủ yếu tại gia đình lồng 

ghép các nội dung phòng, chống tai nạn thương tích vào các môn h c chính khóa, 

hoạt động ngoại khóa phù hợp với cấp h c, sự phát triển của trẻ em. 

 3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Tru  n thông hu ện 

Phối hợp, nghi n cứu, đề xuất các nội dung, chương trình hoạt động phòng, 

chống tai nạn thương tích trẻ em theo kế hoạch. Tổ chức tuyên truyền các chương 

phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em trên loa phát thanh của huyện, xã. 

4. Hu ện  oàn 

 hối hợp với  hòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức các lớp h c bơi cho trẻ em 

trong dịp hè và tập huấn cho trẻ các kiến thức an toàn trong môi trường nước triển 



khai bồi dư ng, nâng cao năng lực cho cán bộ phụ trách đoàn đội trong trường h c về 

việc xây dựng và áp dụng phương pháp giáo dục g n liền với sự tham gia của trẻ em, 

phối hợp với các cơ quan thực hiện các mô hình theo kế hoạch  

5. Ủ  ban nh n d n c c xã, thị tr n 

Tr n cơ sở Kế hoạch này UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và tổ chức 

thực hiện các hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em tr n địa bàn báo cáo 

thường xuyên, đột xuất những trường hợp trẻ em xảy ra tai nạn thương tích. 

Tr n đây là Kế hoạch phòng, chống tai nạn thương tích của trẻ em năm 2019 của 

UBND huyện Lộc Bình, y u cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị  li n quan, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương 

triển khai và thực hiện  nghiêm túc nội dung kế hoạch tr n /  

 

 

Nơi nhận: 
- Sở LĐTB&XH; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT,  CT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện;                                                 

- UBND các xã, thị trấn; 

- C,  CV , CVVX HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Minh 
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