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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích  

trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn xã Mã Ba 

 

Thực hiện Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2022 của  

Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng về Tuyên truyền thực hiện Chương trình 

phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn huyện Hà Quảng giai đoạn 

2021- 2030. Ủy ban nhân dân xã Mã Ba  xây dựng Kế hoạch Tuyên truyền thực 

hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030 

trên địa bàn xã như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tuyên tuyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp 

và các tầng lớp nhân dân về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em để giảm 

thiểu tỉ lệ tai nạn, thương tích trẻ em trên tất cả các loại hình tai nạn, thương 

tích, đặc biệt là tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông nhằm đảm bảo an toàn tính 

mạng và sức khỏe của trẻ em. 

2. Đảm bảo thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách pháp luật của Nhà nước và các nội dung của Chương trình phòng 

chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2022-2030 đến các tầng lớp nhân 

dân trên địa bàn xã bằng các hình thức truyền thông phong phú, đa dạng, phù 

hợp với điều kiện của địa phương. 

II. NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI GIAN THÔNG TIN, 

TUYÊN TRUYỀN 

1. Nội dung tuyên truyền 

- Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nâng cao 

nhận thức về phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em trong các cấp, các ngành 

và toàn xã hội. 

- Tuyên truyền kiến thức về kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ 

em tại cộng đồng trong các hoạt động thể dục thể thao, vui chơi ngoài trời, đặc 

biệt là kỹ năng an toàn trong môi trường nước và bơi an toàn cho trẻ em. 

- Tuyên truyền các biện pháp can thiệp, phòng ngừa, giảm thiểu tỷ lệ mắc 

và tử vong do tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là phòng, chống đuối nước trẻ 

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

vật cắn. 
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- Các biện pháp bảo vệ trẻ em, phòng, chống các nguy cơ có thể xảy ra tai 

nạn, thương tích trẻ em.  

2. Phương thức tuyên truyền. 

 - Tuyên truyền thông qua các cuộc họp xóm, các cuộc tuyên truyền  

thông tin trên bảng tin công cộng tại nơi đông người, tụ điểm sinh hoạt văn hóa, 

sinh hoạt cộng đồng của người dân.  

- Truyền thông qua các phần mềm, ứng dụng nhằm phổ biến thông tin, 

kiến thức pháp luật, chính sách về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em 

thông qua mạng viễn thông và mạng Internet. 

3.Thời gian thực hiện: Giai đoạn năm 2021 - 2030. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn hóa – xã hội 

- Tham mưu cho UBND xã xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực 

hiện Chương trình phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 

- Phối hợp với các ngành, đoàn thể tăng cường truyền thông, hướng dẫn, 

giáo dục kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. Triển khai xây dựng 

xã, phù hợp với trẻ em, xây dựng ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn, thương 

tích trẻ em. 

- Tổng hợp, tham mưu báo cáo về kết quả công tác thông tin, tuyên truyền 

Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên 

địa bàn huyện định kỳ và đột xuất theo quy định. 

2. Các trường học trên địa bàn 

- Tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương 

tích trẻ em trong nhà trường, chú trọng kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối 

nước, tai nạn giao thông. 

- Tuyên truyền giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương 

tích trẻ em trong nhà trường, chú trọng kiến thức kỹ năng, phòng, chống đuối 

nước, tai nạn giao thông; tổ chức tập huấn dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn trong 

môi trường nước cho học  sinh.  Thu thập số liệu về tai nạn, thương tích trẻ em 

trong các cơ sở giáo dục. 

3. Mặt trận tổ quốc và đoàn thể 

Phối hợp với văn hóa xã hội và các ngành liên quan trong công tác xây 

dựng xã, phù hợp với trẻ em, xây dựng ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn, 

thương tích trẻ em. 

Tuyên truyền đến hội viên, đoàn viên của mình và toàn thể nhân dân trên 

địa bàn, đặc biệt là đối tượng trẻ em  kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích. 

4. 07 Trưởng xóm  
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          Lồng ghép tuyên truyền Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chương trình 

phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn xã 

Mã Ba đến toàn thể nhân dân. 

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chương trình phòng, chống 

tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030 của UBND xã Mã Ba. Yêu cầu 

các ban, ngành đoàn thể; các trưởng học, các xóm tổ chức triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Đảng ủy, HĐND xã; 
- Các trường học trên địa bàn; 
- UB MTTQ, hội Nông dân, hội Phụ Nữ, 
Hội CCB, Đoàn thanh niên xã; 
- 07 trưởng xóm; 
- Phòng VH& TT huyện. ( B/C)  
- Lưu: VP, VHXH ( Hạnh).  

CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

 
Hoàng Văn Cương 
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