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Số:        /KH-SLĐTBXH Lạng Sơn, ngày        tháng 3 năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chương trình Phòng, chống tai nạn,   

thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022  

 
 

Thực hiện Công văn số 478/LĐTBXH-TE, ngày 28/2/2022 của Bộ Lao 

động-Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm thực hiện 

công tác trẻ em năm 2022; Kế hoạch số 198/KH-UBND, ngày 04/10/2021 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn về thực hiện Chương trình Phòng, chống tai nạn, thương 

tích trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Sở Lao động-

Thương binh và Xã hội xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, 

chống tai nạn, thương tích trẻ em năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn với nội 

dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH,  YÊU CẦU 

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền và các sở, 

ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị-xã hội về tổ chức các hoạt động  

tuyên truyền công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là công 

tác phòng, chống đuối nước, tai nạn giao thông và công tác quản lý tổ chức 

các hoạt động bơi, phong trào tập luyện bơi và phòng, chống đuối nước trẻ em. 

2. Tiếp tục nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của cộng đồng theo 

hướng tích cực trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương 

tích trẻ em; xây dựng môi trường an toàn cho trẻ em tại gia đình, nhà trường và 

cộng đồng. 

3. 100% các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ 

chức triển khai các hoạt động Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích 

trẻ em; Đảm bảo 100% cán bộ làm công tác trẻ em các cấp, đội ngũ cộng tác 

viên làm công tác trẻ em và 80% cha mẹ, người chăm sóc trẻ em được tuyên 

truyền, tập huấn, cung cấp kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn, thương 

tích trẻ em bằng các hình thức khác nhau. 

4. Giảm tỷ lệ tai nạn thương tích trong cộng đồng và trẻ em tử vong do 

đuối nước trên địa bàn; phấn đấu ít nhất 80% hộ gia đình có trẻ em đạt tiêu chí 

“Ngôi nhà an toàn” trên tổng số hộ gia đình có trẻ em. 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Công tác truyền thông, giáo dục, vận động xã hội 

Tăng cường tuyên truyền phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt phòng, 

chống đuối nước, tai nạn giao thông, rơi, ngã cho trẻ em. 
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- Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về phòng, chống tai nạn, thương 

tích bằng nhiều hình thức đa dạng: Tổ chức các cuộc truyền thông trực tiếp tại 

cộng đồng, gia đình và trường học; thông qua các phương tiện thông tin đại 

chúng, áp phích, khẩu hiệu, tờ rơi; lồng ghép tuyên truyền phòng, chống tai nạn 

thương tích trong các hoạt động cao điểm như Diễn đàn trẻ em, Tháng hành 

động vì trẻ em, Tết Trung thu; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, tọa đàm về phòng, 

chống tai nạn, thương tích và các loại hình tai nạn, thương tích trẻ em với các 

hoạt động vui chơi, giải trí của trẻ em. 

2. Nâng cao năng lực, nhận thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ 

em 

- Xây dựng tài liệu, chương trình, nội dung tập huấn về các loại hình tai 

nạn, thương tích trẻ em và các kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. 

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác 

bảo vệ chăm sóc trẻ em các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, cấp huyện, xã, 

phường, thị trấn, đội ngũ cộng tác viên làm công tác trẻ em, cha mẹ, người chăm 

sóc trẻ em và bản thân trẻ em về các loại hình tai nạn, thương tích trẻ em, các kỹ 

năng phòng, chống tai nạn, thương tích, đặc biệt phòng, chống đuối nước trẻ em, 

phòng ngừa tai nạn giao thông trẻ em, phòng ngừa ngã, cháy, bỏng, động vật 

cắn, phòng ngừa trẻ em tự tử... 

- Tiếp tục triển khai tiêu chí xây dựng Ngôi nhà an toàn, phòng, chống tai 

nạn thương tích cho trẻ em đặc biệt cách chăm sóc, quản lý trẻ em tại các gia 

đình trong thời gian dịch bệnh xảy ra, các dịp lễ, tết và kỳ nghỉ hè. 

3. Xây dựng môi trường an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ 

em 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình Ngôi nhà an toàn, phòng, 

chống tai nạn, thương tích trẻ em theo Quyết định số 548/QĐ-BLĐTBXH ngày 

06/5/2011 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc ban hành tiêu chí 

Ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em (gọi tắt là Quyết định 

548). 

- Tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em, đội ngũ cộng 

tác viên về các tiêu chí và cách thức chấm điểm các tiêu chí Ngôi nhà an toàn, 

kỹ năng phát hiện và cách thức loại bỏ nguy cơ gây tai nạn, thương tích trẻ em. 

- Rà soát số hộ gia đình có trẻ em trên địa bàn và khuyến khích các hộ gia 

đình có trẻ em đăng ký đạt tiêu chí Ngôi nhà an toàn từ đầu năm. Đánh giá các 

tiêu chí, chấm điểm, xác định, công nhận hộ gia đình đạt các tiêu chí về Ngôi 

nhà an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. 

- Huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, đoàn thể và cộng đồng xã 

hội trong việc phát hiện, gia cố, cải tạo các khu vực có nguy cơ cao gây tai nạn 

thương tích trẻ em. 

- Tăng cường phối hợp liên ngành để phát huy vai trò, triển khai đồng bộ, 

toàn diện các giải pháp trong thực hiện công tác phòng, chống tai nạn, thương 
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tích trẻ em, nhất là phòng, chống đuối nước trẻ em. Đưa nhiệm vụ công tác 

phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em vào nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Bảo vệ, 

chăm sóc trẻ em các cấp. 

4. Phòng, chống đuối nước trẻ em 

- Tiến hành rà soát, xác định các khu vực có nguy cơ đuối nước cho trẻ 

em để có biện pháp, chủ động phòng ngừa kịp thời như làm rào chắn, biển báo 

tại các khu vực lòng hồ, nước sâu nguy hiểm. 

- Tổ chức dạy bơi an toàn cho trẻ em, phổ cập bơi cho trẻ em, tập huấn, 

phổ biến các kiến thức, kỹ năng bơi, kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho 

trẻ em. 

- Tuyên truyền, vận động gia đình chủ động cho trẻ em học bơi; quan tâm, 

giám sát, quản lý đảm bảo an toàn cho trẻ em đặc biệt trong dịp nghỉ học do dịch 

bệnh, nghỉ hè và mùa mưa, bão. 

- Phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn tại 

các cơ sở dịch vụ thể dục thể thao liên quan đến hoạt động bơi, lặn, các điểm 

tham quan có hồ, bể bơi... 

5. Phòng, chống tai nạn giao thông đường bộ cho trẻ em 

Tuyên truyên, vận động trẻ em, người dân, cộng đồng sử dụng các trang 

thiết bị an toàn cho trẻ em khi tham gia giao thông đường bộ như: đội mũ bảo 

hiểm, dây đai an toàn, ghế ngồi an toàn khi tham gia giao thông...Tổ chức tập 

huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng, các quy định an toàn giao thông đường bộ 

cho trẻ em, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em. 

6. Phòng, chống rơi, ngã, cháy, bỏng, động vật cắn cho trẻ em 

- Tăng cường tuyên truyền, vận động người tham gia thực hiện các  biện 

pháp phòng, chống rơi, ngã, cháy, bỏng, động vật cắn cho trẻ em tại gia đình, 

cộng đồng, trường học. 

- Tập huấn, cung cấp, hướng dẫn cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và trẻ 

em kiến thức, kỹ năng về phòng, chống cháy, bỏng, xử lý tình huống nguy hiểm 

và sơ cấp cứu khi bị cháy, bỏng, động vật cắn, rà soát kiểm tra, thanh tra việc 

thực hiện các quy định, tiêu chuẩn, tiêu chí về an toàn phòng, chống rơi, ngã, an 

toàn về phòng, chống cháy, bỏng cho trẻ em tại gia đình, cộng đồng, trường học, 

đặc biệt các công trình công cộng có trẻ em tham gia và các công trình xây 

dựng, nhà cao tầng. 

7. Phòng ngừa trẻ em tự tử 

- Tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện các biện pháp 

phòng ngừa trẻ em tự tử. 

- Tập huấn, cung cấp, hướng dẫn cha mẹ, người chăm sóc trẻ em, giáo 

viên và trẻ em các kiến thức, kỹ năng đề phòng tự tử ở trẻ em; phát hiện sớm và 

theo dõi, hỗ trợ các trường hợp trẻ em có nguy cơ tự tử, tăng cường tập huấn kỹ 

năng sống cho trẻ em. 
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8. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, theo dõi, đánh giá kết 

quả thực hiện chương trình 

- Định kỳ, đột xuất tiến hành kiểm tra, thanh tra, giám sát hoặc lồng ghép 

kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. 

- Thu thập cập nhật thông tin về trẻ em bị tai nạn thương tích xác định 

rõ nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng sau khi trẻ bị tai nạn thương tích để có 

biện pháp trợ giúp kịp thời. Riêng đối với trẻ em bị tử vong do tai nạn 

thương tích cần cập nhật thông tin nhanh về Phòng Lao động, Thương binh, 

Xã hội - Dân tộc các huyện, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội Thành 

phố để phối hợp với các ngành liên quan chỉ đạo cơ sở thực hiện kịp thời khi 

có tai nạn thương tích xảy ra. 

- Tổ chức triển khai các hoạt động can thiệp và tư vấn trực tiếp tại các 

gia đình, nhằm loại bỏ nguy cơ gây tai nạn, thương tích trẻ em tại gia đình. 

Đảm bảo 100% các trường hợp trẻ em bị tử vong do tai nạn thương tích 

được thăm hỏi, động viên hỗ trợ gia đình khắc phục hậu quả. 

- Thực hiện chế độ phản ánh, báo cáo thường kỳ và đột xuất tình hình 

tai nạn thương tích trẻ em giữa các cấp, giữa cơ quan chủ trì với đơn vị liên 

quan: Thực hiện chế độ báo cáo đột xuất, tháng/quý và 6 tháng/năm theo 

quy định.  

III. KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG 

- Từ ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán hằng năm của các sở, 

ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, 

tổ chức xã hội nghề nghiệp, UBND các huyện, thành phố;  

- Từ nguồn kinh phí Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích 

trẻ em năm 2022 đã được giao cho Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tại 

tại Quyết định số 2399/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2022; Quyết định số 8668/QĐ-SLĐTBXH, ngày 

20/12/2021 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn về việc 

giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.  

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai kế 

hoạch thực hiện các hoạt động của chương trình; Giao Phòng Bảo trợ xã hội-

Trẻ em tham mưu, triển khai thực hiện các nội dung hoạt động. 

- Tập trung tuyên truyền về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em nói 

chung, phòng chống đuối nước, tai nạn giao thông, tai nạn rơi, ngã, tai nạn bỏng, 

cháy… cho trẻ em nói riêng; lồng ghép các hoạt động tuyên truyền vào các hoạt 

động cao điểm trong năm như: Tháng hành động vì trẻ em, Diễn đàn trẻ em, Tết 

Trung thu;  in ấn tài liệu tài liệu, tờ rơi, tờ gấp, treo banner tuyên truyền trên các 

tuyến phố đông dân cư trên địa bàn; triển khai những thông điệp cảnh báo các 
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địa điểm, khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước; hệ thống biển cấm, 

cảnh báo tại những nơi nguy hiểm, nơi có nguy cơ cao xảy ra tai nạn thương 

tích.  

- Phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn lồng ghép cho cán bộ làm công 

tác bảo vệ trẻ em cấp huyện, xã, các cộng tác viên trẻ em, trưởng thôn, bí thư 

các chi đoàn, chi hội Phụ nữ, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em về Chương 

trình Phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em và kiến thức cơ bản về đuối 

nước, các nguy cơ gây đuối nước cho trẻ em; tổ chức các lớp tập huấn 

hướng dẫn cho trẻ em về các kỹ năng cơ bản để phòng tránh tai nạn thương 

tích, đuối nước cho trẻ em và các lớp dạy học bơi, dạy kỹ năng an toàn trong 

môi trường nước cho trẻ em tại cộng đồng, trường học, ưu tiên trẻ em thuộc 

hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 548/QĐ-

BLĐTBXH ngày 06/5/2011 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về 

ban hành tiêu chí Ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. 

- Phối hợp với các ngành liên quan có giải pháp đồng bộ để tổ chức 

hiệu quả công tác phòng, chống đuối nước trong đó có hoạt động dạy bơi – 

học bơi và các kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em; hướng 

dẫn, tổ chức thực hiện nghiêm túc việc bàn giao, quản lý trẻ em trong thời 

gian sinh hoạt hè; phối hợp triển khai một số hoạt động truyền thông, tập 

huấn, mô hình tại các huyện có hiệu quả. 

2. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Xây dựng Kế hoạch phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em trên địa 

bàn; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, 

chống tai nạn thương tích trẻ em đến cha mẹ, người chăm sóc trẻ, hộ gia 

đình, thôn, bản, khối phố, trường học, lớp học để bảo đảm an toàn cho trẻ 

em tại Kế hoạch số 198/KH-UBND, ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn. Tích cực triển khai thực hiện mô hình Ngôi nhà an toàn phòng, chống 

tai nạn thương tích trẻ em tại các xã, phường, thị trấn. 

- Chỉ đạo Phòng Lao động, Thương binh,  Xã hội - Dân tộc các huyện, 

phòng Lao động-Thương binh và Xã hội Thành phố phối hợp với các phòng, 

ban ngành đoàn thể của huyện, UBND các xã, phường thị trấn tăng cường 

thực hiện các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em trên địa 

bàn. 

- Vận dụng các nguồn kinh phí từ ngân sách huyện, huy động đầu tư từ 

các cá nhân, tổ chức xã hội xây dựng hồ bơi, trang bị bể bơi di động tại các 

trung tâm, các cụm dân cư hoặc địa điểm liên trường học phục vụ tổ chức dạy 

bơi cho trẻ em. 

- Tổ chức việc rà soát các điểm hố sâu, ao, hồ, sông, suối...trên địa bàn 

thường xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước, phối 

hợp huy động từ nhiều nguồn hỗ trợ để lắp đặt các rào chắn, biển cảnh báo giúp 

người dân và trẻ em biết phòng, tránh. Kết quả rà soát các điểm có nguy cơ xảy 
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ra tai nạn trên địa bàn huyện, thành phố báo cáo về Sở Lao động-Thương binh 

và Xã hội (phòng Bảo trợ xã hội-Trẻ em) theo biểu mẫu gửi kèm theo Kế hoạch 

này. 

- Xây dựng Kế hoạch, phối hợp tổ chức mở các lớp dạy bơi cho trẻ em 

trong dịp hè và tập huấn cho trẻ em các kiến thức kỹ năng an toàn trong môi 

trường nước.  

 - Chỉ đạo Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội-Dân tộc các huyện, 

Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội Thành phố phối hợp với các ngành 

liên quan kịp thời nắm bắt và báo cáo, lập danh sách trẻ em bị tai nạn thương 

tích có địa chỉ cụ thể, có biện pháp thực hiện trợ giúp kịp thời. Việc cập nhật 

nắm bắt tiếp nhận thông tin về tình hình trẻ em bị tai nạn thương tích, tử 

vong trên địa bàn kịp thời Báo cáo về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội 

khi có tai nạn thương tích đối với trẻ em xảy ra. 

- Tổng hợp Báo cáo kết quả hoạt động phòng, chống tai nạn thương 

tích trẻ em 6 tháng (trước ngày 30/6) và năm (trước ngày 15/12) về Sở Lao 

động-Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và 

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Cục Trẻ em; 

- UBND tỉnh ( B/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- C, PCVP Sở; 

- UBND các huyện, thành phố (PHCĐ); 

- Phòng LĐTBXH thành phố; 

- Phòng LĐTBXH-DT các huyện;  

- Phòng BTXH-TE, KH-TC; 

- Lưu: VT, BTXHTE.                                                                         

   KT. GIÁM ĐỐC 

    PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

                  Đàm Văn Chính 
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