
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số: 430/UBND-KGVX An Giang, ngày 04 tháng 5 năm 2022 

V/v tăng cường thực hiện 

công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ 

em trên địa bàn tỉnh 

 

 

Kính gởi:   

- Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố. 

Thực hiện Công điện số 01/CĐ-UBQGVTE ngày 04 tháng 4 năm 2022 

của Ủy ban quốc gia về trẻ em về tăng cường công tác phòng, chống tai nạn, 

thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em. 

Để đảm bảo môi trường sống an toàn và đẩy mạnh hơn nữa công tác bảo 

vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19; phòng, ngừa, khắc 

phục tình trạng trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục, bị dụ dỗ tham gia lao động 

sớm, bị tai nạn thương tích nhất là đuối nước và trẻ em có nguy cơ lao động sớm… 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yều các cấp, các ngành quan tâm: 

1. Tiếp tục tập trung thực hiện tốt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính 

phủ tại Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2020 về việc tăng cường các 

giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em; phòng, chống xâm 

hại, bạo lực đối với 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 và Quyết định số 

1248/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt 

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

2. Tăng cường chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ, công chức, 

các ngành, đoàn thể liên quan triển khai kiểm tra, rà soát, phát hiện  kịp thời, loại 

bỏ các nguy cơ bị bạo lực, xâm hại tình dục, dụ dỗ lao động sớm… cũng như nguy 

cơ gây tai nạn, thương tích, đuối nước, rơi, ngã và các nguy cơ mất an toàn khác 

tại địa bàn và các hộ gia đình, trường học, lớp học; triển khai các biện pháp chủ 

động khắc phục, phòng ngừa, cảnh giới, nhắc nhở để bảo đảm môi trường sống 

an toàn cho trẻ em. 

3. Nâng cao tinh thần trách nhiệm và công tác phối hợp giữa các ngành,  

các tổ chức: Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn  

hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Đoàn Thanh niên cộng sản  

Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam… tăng cường truyền thông,  hướng 

dẫn đến từng hộ gia đình, từng trường học, lớp học kiến thức, kỹ năng  quản lý, 

giám sát và trông giữ trẻ em; tổ chức các lớp tập huấn nâng cao về nhận thức, kỹ 
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năng phòng, chống xâm hại tình dục, bạo lực trẻ em, phòng, chống tai nạn thương 

tích, đuối nước cho đội ngũ làm công tác trẻ em các cấp; triển khai bàn giao và tổ 

chức việc phối  hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã, các tổ chức, cá nhân tình nguyện 

quản lý chặt chẽ học sinh trong thời gian không đến trường, đặc biệt là dịp nghỉ 

hè, các thời  điểm bão, lũ, thiên tai để bảo đảm an toàn, phòng chống tai nạn, 

thương tích trẻ  em. Vận động các gia đình chủ động đưa con đi học bơi và học 

kỹ năng an toàn  trong môi trường nước; tập trung phối hợp thực hiện hiệu quả kế 

hoạch chăm sóc trẻ em mô côi, trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19; xây dựng 

các chuyên trang, chuyên mục nhằm tuyên truyền, phổ biến các chính sách của 

Đảng và Nhà nước về trẻ em. 

4. Quan tâm cân đối đảm bảo ngân sách địa phương để triển khai hiệu quả 

công tác trẻ em hằng năm cũng như vận động xã hội xây dựng, bảo dưỡng cơ sở 

vật chất, thiết chế thể dục, thể thao, bể bơi tự tạo…; tổ chức, hướng dẫn tuyên 

truyền việc tăng cường rèn luyện thể dục, thể thao, các hoạt động vui chơi, giải 

trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật cho trẻ em trong mùa hè; ngăn chặn, xử lý việc 

cung cấp, lan truyền các sản phẩm, nội dung phản cảm, có hại, tác động tiêu cực 

đến sự phát triển toàn diện của trẻ em. 

5. Đảm bảo thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, thanh tra việc thực 

hiện phòng, chống tai  nạn, thương tích trẻ em của các cơ quan, tổ chức, chính 

quyền các cấp gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, đặc biệt tại các địa 

phương, địa bàn xảy ra các  vụ việc tai nạn thương tích nghiêm trọng và có trẻ em 

tử vong; tăng cường công tác đấu tranh, tố giác kịp thời các hành vi xâm hại, bạo 

lực, ngược đãi trẻ em; biểu dương nhân rộng kịp thời những sáng kiến hay, mô 

hình tốt, đóng góp ý nghĩa của xã hội, gia đình, cộng đồng cho công tác trẻ em, 

đặc biệt đối với công tác phòng, chống tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em. 

Báo cáo kịp thời các vụ việc phát sinh, nhất là các hành vi tiêu cực, vi 

phạm pháp luật nghiêm trọng về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng 

hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương triển khai thực hiện tốt các 

nội dung trên./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Phòng KGVX, TH; 

- Lưu: VT. 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Phước 
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