
UBND TỈNH PHÚ THỌ 

BAN AN TOÀN GIAO THÔNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:            /BATGT-VP 
V/v tăng cường phòng, chống 

tai nạn đuối nước cho học sinh, 

trẻ em trong dịp hè 

 

Phú Thọ, ngày          tháng 7 năm 2022 

 

          

    Kính gửi: 

 

 

- Các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh; 

- Ban An toàn giao thông các huyện, thành, thị. 

 

Ban An toàn giao thông tỉnh nhận được văn bản số 1444/CĐTNĐ-VT-

ATGT ngày 07/7/2022 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam về tăng cường 

công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa và phòng, chống 

tai nạn đuối nước học sinh, trẻ em trong dịp nghỉ hè. 

Để ngăn ngừa, hạn chế các vụ tai nạn đuối nước liên quan đến trẻ em trong 

dịp hè, Ban An toàn giao thông tỉnh đề nghị: 

1. Tăng cường công tác truyền thông giáo dục, vận động các cơ quan, đoàn 

thể, tổ chức chính trị xã hội, Khu dân cư nâng cao nhận thức và trách nhiệm 

phòng, chống tai nạn thương tích; đặc biệt là phòng chống đuối nước cho trẻ em, 

học sinh. 

2. Tư vấn, giáo dục kiến thức, kỹ năng về an toàn trong môi trường nước 

cho trẻ em tại trường học, cộng đồng; giám sát, trông giữ trẻ an toàn. Can thiệp 

loại bỏ nguy cơ gây tai nạn đuối nước cho trẻ em; nhân rộng mô hình dạy bơi an 

toàn, kỹ năng thoát khỏi đuối nước và hướng dẫn các cơ sở dịch vụ thể dục thể 

thao liên quan đến hoạt động bơi, lặn bảo đảm an toàn phòng, chống đuối nước 

trẻ em. 

3. Không cho trẻ em tắm sông, hồ hay chơi đùa ở gần khu vực bờ sông, 

suối, hồ để giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn; bố trí biển cảnh báo ở các vị trí 

nguy hiểm, để cảnh báo cho trẻ em nguy cơ bị đuối nước khi tắm ở sông, suối, 

kênh, hồ,… 

Ban An toàn giao thông tỉnh Phú Thọ đề nghị các cơ quan thành viên, Ban 

An toàn giao thông các huyện, thành, thị phối hợp triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c);                                    

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Báo Phú Thọ; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;                  (đưa tin) 

- Trang Thông tin điện tử Sở GTVT; 

- Lưu: VT. 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN  

 

 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ GTVT 

Trần Hoài Giang 
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