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V/v triển khai thực hiện các biện
pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em
trong dịp tết Nguyên đán Nhâm
Dần năm 2022

Kính gửi: UBND các xã, thị trấn
Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 17/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về
việc tổ chức tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 và Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày
24/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật
tự tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 và Công văn số 37/SLĐTBXH-TEBĐG ngày
06/01/2022 của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, về việc triển khai thực hiện các
biện pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Để đảm bảo cho trẻ em trên địa bàn huyện được vui Tết, đón Xuân an toàn, đầy
đủ, đầm ấm trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện
đề nghị UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện kịp thời các nội dung
như sau:
1. UBND các xã, thị trấn khảo sát, đánh giá tình hình trẻ em có hoàn cảnh đặc
biệt, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, xây dựng kế hoạch vận động nguồn lực và hỗ
trợ, giúp đỡ, nhất là trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.
2. Tăng cường tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân, các doanh nghiệp
phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái trong việc tham gia
hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, ưu tiên
chăm sóc, hỗ trợ cho trẻ em bị mất nguồn nuôi dưỡng (đặc biệt là trẻ em mồ côi do
đại dịch COVID-19) để tất cả trẻ em đều được vui Tết, đón Xuân đầy đủ, đầm ấm
trong vòng tay chia sẻ của cộng đồng.
3. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp bảo
vệ trẻ em nhằm giảm thiểu nguy cơ trẻ em bị xâm hại; kịp thời xác minh, điều tra
các tin báo, tin tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố các hành vi xâm hại trẻ em; hỗ
trợ, trợ giúp để trẻ em bị xâm hại ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.
4. UBND các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền trên hệ thống phát thanh
nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong việc bảo vệ
an toàn cho trẻ em trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, đặc biệt là phòng,
chống tai nạn, thương tích trẻ em. Trong đó, tập trung thực hiện hiệu quả các hoạt
động trọng tâm sau đây:
- Về phòng, chống tai nạn đuối nước: thường xuyên thông tin cảnh báo về các địa
điểm, khu vực có nguy cơ dễ xảy ra đuối nước đối với trẻ em trên hệ thống truyền
thanh của xã, thị trấn; tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị và các hộ gia đình
rà soát, phát hiện kịp thời các địa điểm, khu vực có nguy cơ xảy ra đuối nước đối
với trẻ em (như đồ dùng, dụng cụ chứa nước; các khu vực hố nước, hố công trình
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xây dựng, vùng nước sâu, nguy hiểm; hồ, ao, sông, suối, v.v… ) để có biện pháp chủ
động phòng ngừa, khắc phục, sửa chữa nhằm loại bỏ những nguy cơ gây đuối nước
cho trẻ em như: làm nắp đậy tại các cống, rãnh, thiết bị, đồ dùng chứa nước; làm rào
chắn, đặt biển cảnh báo tại các hồ, đập, sông, suối; san lấp hố công trình, ao, hồ sau
khi đào đất;
- Về phòng, chống tai nạn giao thông đường bộ: thường xuyên tuyên truyền,
vận động người dân để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và các quy
định về đảm bảo an toàn cho trẻ em khi tham gia giao thông và chỉ đạo các cơ sở
giáo dục trên địa bàn tăng cường thực hiện các hoạt động tuyên truyền phổ biến,
giáo dục pháp luật, quy định về an toàn giao thông đường bộ trong nhà trường thông
qua các hình thức: sinh hoạt lớp, học tập ngoại khóa, bản tin, khẩu hiệu tuyên truyền
về an toàn khi tham gia giao thông đường bộ, trong đó: tập trung phổ biến, giáo dục
các nội dung về nhận biết tín hiệu, biển báo giao thông, cách đội mũ bảo hiểm đúng
cách khi điều khiển xe gắn máy, xe đạp điện; không tụ tập, đánh võng, dàn hàng
ngang, đi đúng phần đường, lề đường theo quy định; không nô đùa, tụ tập trước cổng
trường v.v…
- Về phòng, chống tai nạn do cháy, bỏng: thông tin, vận động cha mẹ, người
chăm sóc trẻ em thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý, chăm sóc trẻ em tại gia đình;
chú ý loại bỏ các yếu tố có thể gây cháy, bỏng cho trẻ tại gia đình như: không để que
diêm, bật lửa, bình ga, xăng v.v… ở nơi trẻ em có thể sờ hoặc với tới; chủ động ngăn
cách trẻ em khỏi khu vực nấu ăn, đồ dùng chứa nước sôi, thức ăn mới nấu, thiết bị,
dụng cụ đang nóng, chai lọ đựng hóa chất tẩy rửa, axit v.v....
- Về phòng, chống côn trùng, động vật cắn, húc: thông báo đến từng hộ gia
đình thường xuyên phát quang cây xanh, bụi rậm xung quanh nhà; không thả vật
nuôi khi không có biện pháp đảm bảo an toàn; không để trẻ em (nhất là trẻ sơ sinh)
một mình với các vật nuôi trong nhà; cha mẹ, người chăm sóc trẻ quan tâm giáo dục
kỹ năng về phòng tránh động vật vật cắn, tấn công cho trẻ em; hướng dẫn trẻ em
cách vui chơi an toàn như: không nghịch tổ ong, tổ kiến; không trêu chọc chó, mèo
và vật nuôi; không chơi gần các bụi rậm để tránh côn trùng, động vật cắn v.v...
5. Chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra an toàn vệ sinh
thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán; kiểm tra, ngăn chặn các sản phẩm bánh, kẹo
không rõ nguồn gốc, quá hạn sử dụng; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý
nghiêm những cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm, thiếu trách nhiệm, buông lỏng
quản lý về an toàn, vệ sinh thực phẩm trên địa bàn; chuẩn bị lực lượng thường trực
và các trang thiết bị chuyên môn, vật tư, phương tiện để tổ chức cấp cứu và điều tra,
xử lý kịp thời các vụ việc trẻ em bị ngộ độc thực phẩm.
6. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, lễ hội tại địa phương với các hình
thức phong phú, thiết thực; khuyến khích tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ,
thể thao mang bản sắc văn hóa dân tộc và sử dụng đồ chơi truyền thống để trẻ em
vui chơi, giải trí theo tinh thần thiết thực, tiết kiệm, an toàn và đảm bảo các quy định
về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện.
7. Tổng hợp kết quả thực hiện các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong dịp
tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 (theo biểu mẫu gửi kèm công văn) gửi về
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Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo UBND huyện và Sở
Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định. Thời gian gửi báo cáo trước ngày
9/02/2022.
Đề nghị UBND các xã, thị trấn quan tâm triển khai thực hiện kịp thời để đảm
bảo cho trẻ em trên địa bàn huyện được vui Tết, đón Xuân an toàn, đầy đủ, đầm ấm
trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022./.
Nơi nhận:
- Như trên ;
- Chủ tịch; Phó chủ tịch UBND huyện (để báo cáo);
- Lưu: VT, LĐTBXH.
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