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UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

 

Số: 977 /SYT-NVY 

V/v tăng cường phòng, chống  

đuối nước trẻ em 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày 10  tháng 4 năm 2019 

 

    Kính gửi:  

                  -Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh; 

- Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 1445/UBND-KGVX ngày 28/3/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc tăng cường phòng, chống đuối nước trẻ em. 

Nhằm góp phần đảm bảo an toàn tính mạng cho trẻ và sự phát triển bền 

vững của gia đình, cộng đồng, xã hội; giảm thấp nhất tình trạng trẻ em bị chết do 

đuối nước, Sở Y tế đề nghị các đơn vị y tế trong tỉnh triển khai thực hiện các nội 

dung sau: 

1. Tăng cường triển khai các nhiệm vụ của ngành Y tế trong công tác 

phòng, chống tai nạn thương tích, trong đó có phòng, chống đuối nước cho trẻ, 

từ đó làm tiền đề tiến hành xây dựng các mô hình cộng đồng an toàn theo 

“Hướng dẫn Xây dựng cộng đồng an toàn, phòng chống tai nạn thương tích” 

nhằm loại bỏ các nguy cơ gây đuối nước cho trẻ em. 

2. Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, 

trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị, địa 

phương về phòng, chống đuối nước trẻ em; thường xuyên quan tâm, giám sát trẻ 

em, đặc biệt trong mùa mưa bão và mùa nước nổi; chủ động đưa trẻ em đi học 

bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước nhất là các đơn vị ở khu vực 

thường xuyên bị lũ về; phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước 

cho gia đình và trẻ em. 

3. Phối hợp với các ban ngành liên quan tổ chức kiểm tra việc chấp hành 

các quy định pháp luật về phòng, chống đuối nước trẻ em tại các cơ sở trên địa 

bàn khi có yêu cầu. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các 

đơn vị báo cáo về Phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế để giải quyết kịp thời./.  

 
Nơi nhận: 

- Như trên (để thực hiện); 

- UBND tỉnh (để biết); 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, P. NVY. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

Phan Vân Điền Phương 



2 

 

 

 

 

 
 


		2019-04-10T16:26:13+0700
	Việt Nam
	Sở Y tế
	Sở Y tế<soyte@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




