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“V/v thực hiện phòng chống đuối nước ở trẻ em”

Kính gửi: BTV Đoàn các xã, thị trấn trong toàn huyện
`

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017,

nhằm giảm thiểu những thiệt hại do tai nạn đuối nước cho đoàn viên thanh thiếu nhi.
Ban Thường vụ Huyện Đoàn đề nghị Ban Thường vụ Đoàn các xã, thị trấn cần tập
trung thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:
1. Đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng chống đuối nước cho trẻ em với
nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng. Tổ chức tuyên
truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác bảo vệ,
chăm sóc trẻ em, về lợi ích môn bơi lội trong đời sống hàng ngày.
2. Tập trung chỉ đạo tốt hơn nữa nội dung xây dựng trường học an toàn trong
phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; xây dựng các
mô hình “ Môi trường an toàn, Ngôi nhà an toàn, cộng đồng an toàn …”, tăng cường
các hoạt động cải tạo môi trường, loại bỏ các nguy cơ gây đuối nước trẻ em như: Trang
bị biển báo ở những nơi có hồ ao, sông nước nguy hiểm.
3. Các cơ sở Đoàn, Đội tại địa phương tổ chức các hoạt động dạy bơi cho trẻ em,
dạy kỹ năng an toàn dưới nước, kỹ năng sơ cứu người bị đuối nước, vận động các gia
đình cho trẻ em đi học bơi, quyết tâm hạn chế thấp nhất tình trạng trẻ em, học sinh bị
đuối nước.
Ban Thường vụ Huyện Đoàn đề nghị Ban Thường vụ xã, thị trấn căn cứ công
văn triển khai đảm bảo nội dung yêu cầu. Quá trình triển khai cần thường xuyên Báo
cáo kết quả về Ban Thường vụ Huyện Đoàn.
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