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UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

 

Số:          /SYT-NVY 
V/v tăng cường phòng, chống  

TNTT, đuối nước trẻ em 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày      tháng 6 năm 2022 

 

    Kính gửi:  

 -Trung tâm Kiểm soát bệnh tât; 

- Bệnh viện Sản nhi An Giang; 

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

 

Thực hiện Công văn số 2835/BYT-MT ngày 01/6/2022 của Bộ Y tế về 

việc tăng cường phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em. 

Đề tiếp tục thực hiện hiệu quả, đảm bảo an toàn tính mạng cho trẻ trong 

phòng chống tai nạn thương tích (TNTT), đuối nước ở trẻ em, nhất là trong mùa 

hè, mùa mưa, bão sắp đến; góp phần vào sự phát triển bền vững của gia đình, 

cộng đồng, xã hội; giảm thấp nhất tình trạng trẻ em bị tai nạn thương tích và 

chết do đuối nước trẻ em, Sở Y tế đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện các nội 

dung sau: 

1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC): 

Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai: 

+ Quyết định số 1248/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt 

Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030 và 

Công điện số 398/CĐ-TTg ngày 02/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng 

cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em;  

+ Triển khai các nhiệm vụ của ngành Y tế trong công tác phòng, chống 

tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ, từ đó làm tiền đề tiến hành xây dựng các 

mô hình Cộng đồng an toàn - phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước cho 

trẻ em nhằm loại bỏ các nguy cơ gây TNTT và đuối nước cho trẻ em; 

+ Tổ chức tập huấn cho mạng lưới nhân viên y tế thôn bản, hội viên Hội 

chữ thập đỏ, tình nguyện viên, cộng tác viên về sơ cấp cứu, cấp cứu tai nạn 

thương tích tại cộng đồng nhằm đảm bảo sơ cấp cứu kịp thời các trường hợp 

TNTT, đuối nước trẻ em. 

2. Bệnh viện Sản nhi: Phối hợp với CDC tổ chức tập huấn cho các cơ sở y 

tế về nâng cao năng lực cho nhân viên y tế về sơ cấp cứu và điều trị nhằm đảm 

bảo sơ cứu, cấp cứu, điều trị kịp thời các trường hợp TNTT, đuối nước trẻ em; 

hướng dẫn, củng cố hệ thống vận chuyển cấp cứu trên địa bàn để sẵn sàng đáp 

ứng y tế khi có xảy ra TNTT, đuối nước trẻ em. 

3. Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố: 

- Tham mưu UBND phối hợp với các ban ngành: 
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+ Tổ chức thông tin rộng rãi cho cộng đồng về tầm quan trọng của sơ 

cấp cứu tại chỗ, cách xử trí và sơ cấp cứu ban đầu cho trẻ bị TNTT, đuối nước 

trong khi chờ cán bộ y tế đến, số điện thoại gọi cấp cứu hiện có trên địa bàn.  

+ Tổ chức tập huấn kỹ năng phòng, chống và sơ cứu, cấp cứu TNTT, 

đuối nước trẻ em cho các nhóm đối tượng như: Giáo viên dạy bơi, người trông 

trẻ, người phụ trách công tác y tế trường học, công an giao thông đường thủy,…; 

+ Củng cố và nâng cao chất lượng hệ thống giám sát TNTT, đặc biệt là 

các trường hợp TNTT, đuối nước trẻ em tại cộng đồng để kịp tời xác định điểm 

nguy cơ và đề xuất các biện pháp can thiệp phù hợp; 

+ Chỉ đạo tuyến cơ sở tiếp tục triển khai và nhân rộng mô hình xây dựng 

Cộng đồng an toàn - phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước ở trẻ em tại 

cộng đồng. 

- Chỉ đạo các Trạm y tế củng cố đội cấp cứu lưu động, tham gia đầy đủ 

các lớp tập huấn sơ cấp cứu, cấp cứu, điều trị của tuyến trên khi có tổ chức.  

- Rà soát trang thiết bị trong chăm sóc chấn thương thiết yếu tại Trạm Y 

tế, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định 

số 12/2008/QĐ-BYT ngày 27/02/2008 về việc ban hành “Tiêu chuẩn về kiến 

thức, kỹ năng của nhân viên y tế và trang thiết bị trong chăm sóc chấn thương 

thiết yếu”. 

- 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, 

cộng đồng 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 TNTT, 

đuối nước cho gia đình và trẻ em. 

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai nếu có 

khó khăn, vướng mắc các đơn vị báo cáo về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y) để 

tham mưu Ban Giám đốc hỗ trợ kịp thời./.  

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, P. NVY. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phan Vân Điền Phương 
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