
UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 

 
Số:             /SVHTT-QLVHGĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Khánh Hòa, ngày         tháng 6 năm 2021 

V/v triển khai Công điện số 04/CĐ-

LĐTBXH về 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 

 

 

KHẨN 

  

 Kính gửi: 

     - Các Phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; 

     - Phòng Văn hóa và thông tin các huyện, thị xã, thành phố; 

 

Triển khai, thực hiện Công văn số 5133/UBND-KGVX ngày 11/6/2021 

của UBND tỉnh về việc triển khai Công điện số 04/CĐ-LĐTBXH ngày 

01/6/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về 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; Sở Văn hóa và Thể thao yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các Phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, Phòng 

Văn hóa và thông tin các huyện, thị xã, thành phố: 

- Triển khai các biện pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đảm bảo an toàn, 

phòng, chống lây nhiễm COVID-19; phòng, chống xâm hại trẻ em ở gia đình, 

cộng đồng, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em, các địa bàn có thực hiện giãn 

cách xã hội. 

- Tăng cường truyền thông về trách nhiệm, phổ biến kiến thức, kỹ năng về 

bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong hoàn cảnh dịch bệnh và phòng, chống 

đuối nước trẻ em. Tích cực tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông ở địa 

phương, hệ thống truyền thanh xã, phường. Kịp thời thông tin, thông báo đến 

Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 và Trung Công tác xã hội - Quỹ 

bảo trợ trẻ em tỉnh: 0258.3883.040 các vấn đề, vụ việc, nhu cầu trẻ em cần hỗ trợ. 

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Công văn số 1029/SVHTT-QLTDTT 

ngày 07/5/2021 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc triển khai công tác trẻ em 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2021; Công văn số 1027/SVHTT-QLTDTT 

ngày 07/5/2021 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc đẩy mạnh thực hiện 

Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa năm 2021. Căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 tại địa 

phương để tổ chức các lớp dạy bơi và kỹ năng an toàn trong môi trường nước 

cho các em. 

2. Phòng Văn hóa và thông tin các huyện, thị xã, thành phố: 



2 

 

- Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hướng dẫn viên bơi lặn, 

hướng dẫn viên cứu đuối; vận động các hộ gia đình chủ động đưa trẻ em đi học 

bơi và kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho các em căn cứ tình hình dịch 

bệnh COVID-19 tại địa phương. 

- Phối hợp tổ chức vận động các hộ gia đình cam kết trách nhiệm xây 

dựng ngôi nhà an toàn, thường xuyên quan tâm trông giữ, giám sát, bảo đảm an 

toàn cho trẻ em. 

- Xây dựng Kế hoạch, phối hợp triển khai việc rà soát các hộ gia đình, các 

vị trí mặt nước, ao, hồ, 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 các biện pháp khắc phục, phòng ngừa, cảnh giới, nhắc nhở, đảm 

bảo môi trường sống an toàn cho mọi trẻ em. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn quản lý tăng 

cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về 

phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em. Phối hợp 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. 

Đề nghị các đơn vị và địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện, ./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên (VBĐT); 

- UBND tỉnh (báo cáo-VBĐT); 

- Sở Lao động - TB&XH (báo cáo-VBĐT); 

- Lưu VT, QLVHGĐ. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Thanh 
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