
 

 

UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:           /STTTT-TTBCXB 

V/v chỉ đạo tuyên truyền các biện pháp 

phòng, chống tai nạn, thương tích và 

phòng chống đuối nước trẻ em 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nam, ngày         tháng      năm 2020 

 

Kính gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố 
 

Căn  cứ  Công văn số 913/TTCS-TT ngày 23/9/2020 của Cục Thông tin cơ 

sở, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền các biện pháp phòng, 

chống tai nạn, thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em, Sở Thông tin và 

Truyền thông đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

1. Chỉ đạo Đài Truyền thanh cấp huyện 

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và 

của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về trẻ em về công tác phòng, chống tai nạn, thương 

tích và phòng, chống đuối nước trẻ em. 

 - Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân về phòng, chống 

đuối nước trẻ em. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối 

nước trẻ em đến các trường học, lớp học, thôn, xóm, tổ dân phố, khu dân cư; giáo 

dục, vận động gia đình thường xuyên quan tâm, trông giữ, giám sát, nhắc nhở trẻ 

em về nguy cơ tai nạn, thương tích, đuối nước. 

- Tuyên truyền xây dựng ngôi nhà an toàn, trường học an toàn và cộng đồng 

an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; các gia đình chủ động đưa con 

đi học kỹ năng an toàn trong môi trường nước. 

2. Yêu cầu UBND các xã, phường, thị trấn  

Chỉ đạo Đài Truyền thanh cấp xã tăng cường thông tin tuyên truyền các biện 

pháp phòng, chống tai nạn, thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em; thực 

hiện tiếp sóng đầy đủ chương trình tuyên truyền của Đài Phát thanh và Truyền hình 

Hà Nam, Đài Truyền thanh cấp huyện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục Thông tin cơ sở; 

- Phòng VH&TT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT. 

 

 GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

Nguyễn Duy Tuấn 
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