
  

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LÀO CAI 
 

 

Số:        /UBND-VX 
 

V/v tăng cường bảo vệ, chăm 

sóc trẻ em trong đại dịch Covid-

19 và phòng, chống tai nạn 

thương tích, đuối nước trẻ em. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Lào Cai, ngày       tháng      năm 2021 

 
 

Kính gửi:  

 - Các sở, ban, ngành; 

- Các đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Công điện số 04/CĐ-LĐTBXH ngày 01/6/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tăng cường bảo vệ, chăm sóc trẻ 

em trong đại dịch Covid - 19 và phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ 

em trong mùa hè; Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo như sau: 

1. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành liên quan tăng cường 

tuyên truyền về trách nhiệm, kiến thức, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục 

trẻ em trong phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 và công tác phòng, chống tai 

nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trong dịp 

nghỉ hè năm 2021. 

 - Thường xuyên đôn đốc các sở, ngành, địa phương thực hiện tốt các biện 

pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em theo các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ (Chỉ thị 

số 17/CT-TTg ngày 16/5/2016, Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020) và các 

văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh (văn bản: số 1160/UBND-VX ngày 26/03/2019; 

số 2628/UBND-VX ngày 12/6/2020; số 4245/UBND-VX ngày 11/9/2020; số 

4204/UBND-VX ngày 09/9/2020; số 796/UBND-VX ngày 05/3/2021). 

 - Khẩn trương phối hợp với Sở Y tế và UBND các huyện, thị xã, thành 

phố lập danh sách trẻ em bị ảnh hưởng của dịch Covid - 19, trẻ em phải tham gia 

cách ly do dịch bệnh Covid -19 thuộc diện đề nghị Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội thực hiện hỗ trợ cho trẻ em bị Covid - 19 (nếu có) và trẻ em phải cách 

ly tập trung để phòng, chống dịch Covid - 19 theo Quyết định số 623/QĐ-

LĐTBXH ngày 29/5/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện, 

thị xã, thành phố tuyên truyền, quảng bá các tài liệu, sản phẩm truyền thông do 

Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổ chức Y tế Thế 

giới (WHO), Quỹ  Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và một số tổ chức quốc 

tế hướng dẫn. 



  

- Kịp thời phát hiện, can thiệp, hỗ trợ trẻ em khi phải tham gia cách ly do 

dịch bệnh và những trường hợp mất an toàn để hạn chế thấp nhất những tổn hại 

về thể chất, tinh thần của trẻ em. 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thường xuyên tổ chức 

kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm an 

toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước cho trẻ em; xác minh, điều 

tra làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đối với các vụ việc tai nạn 

thương tích, tai nạn đuối nước gây tử vong trẻ em.  

 - Thường trực tổng hợp báo cáo tình hình trẻ em chịu tác động của đại 

dịch Covid - 19 và tai nạn, thương tích, đuối nước trên địa bàn tỉnh, báo cáo Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND tỉnh theo quy định. 

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: 

- Chỉ đạo việc rà soát, quản lý tình hình bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong 

phòng, chống dịch bệnh; đặc biệt quan tâm nắm bắt tình hình trẻ em trên địa 

bàn, nhất là nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, không để xảy ra tình trạng trẻ 

em lang thang, phải lao động nặng nhọc, trẻ em bán hàng rong để phòng, chống 

dịch bệnh cho trẻ em.  

- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về phòng chống tai nạn thương 

tích, đuối nước cho trẻ em, đặc biệt trong mùa mưa bão, kỳ nghỉ hè. Thường 

xuyên tổ chức rà soát các hộ gia đình, các vị trí mặt nước, hồ, ao, sông, suối, 

công trình công cộng, công trình xây dựng để phát hiện kịp thời các nguy cơ 

đuối nước, rơi, ngã và các nguy cơ mất an toàn khác; thực hiện ngay các biện 

pháp khắc phục, phòng ngừa, cảnh giới, nhắc nhở, bảo đảm môi trường an toàn 

cho trẻ em. 

- Tăng cường tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ, chính thống tình 

hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, cũng như các địa phương trong nước. Tuyên 

truyền, vận động, hướng dẫn người dân, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em nâng 

cao kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em trong trường hợp phải thực hiện cách ly do 

đại dịch và về phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em, đặc biệt 

trong mùa mưa bão, kỳ nghỉ hè; vận động các hộ gia đình cam kết thường xuyên 

quan tâm trông giữ, giám sát, đảm bảo an toàn cho trẻ và tạo điều kiện cho trẻ 

em đi học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước… 

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng Kế hoạch phòng, 

chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em; phân công các ngành, tổ chức đoàn 

thể, cơ sở giáo dục thực hiện phân công bàn giao, quản lý, giám sát trẻ em trong 

thời gian nghỉ hè nhằm đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em 

tại gia đình và cộng đồng. Tiếp tục phát động, hướng dẫn toàn dân xây dựng mô 

hình “Ngôi nhà an toàn”, “Trường học an toàn” và “Cộng đồng an toàn” nhằm 

loại bỏ nguy cơ gây tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em. 

- Thường trực tổng hợp báo cáo tình hình trẻ em chịu tác động của dịch 

Covid - 19 và tai nạn, thương tích, đuối nước trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND 

tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội). 



  

3. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh: 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ tiếp tục tăng cường công tác tuyên 

truyền, phổ biến, hướng dẫn và thực hiện các biện pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em 

trong bối cảnh dịch Covid - 19 và phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước 

trẻ em trên địa bàn tỉnh. 

Đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, 

thành phố triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- TT. TU, HĐND UBND tỉnh; 

- Ủy Ban MTTQ VN tỉnh (để phối hợp); 

- Như trên; 

- Báo Lào Cai, Đài PTTH tỉnh; 

- CVP, PCVP2; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, VX3, TH3. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Giàng Thị Dung 
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