
UBND THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP 

BAN CHỈ HUY PCTT&TKCN 

 

Số:     /CĐ-BCH 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

           Tam Điệp, ngày     tháng 5 năm 2022 

 

CÔNG ĐIỆN  

Về việc triển khai các giải pháp phòng, tránh tai nạn đuối nước 

 
 

  BAN CHỈ HUY PCTT & TKCN THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP 

ĐIỆN: 

 

 - Thành viên Ban Chỉ huy PCTT & TKCN thành phố; 

 - Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các phường, xã. 
 

 Thực hiện Công điện số 02/CĐ-BCH ngày 04/5/2022 của Ban Chỉ huy 

PCTT & TKCN tỉnh về việc triển khai các giải pháp phòng, tránh tai nạn đuối 

nước. Để đảm bảo an toàn, giảm thiệt hại và phòng, tránh tai nạn đuối nước Ban 

Chỉ huy PCTT & TKCN thành phố yêu cầu Thành viên Ban Chỉ huy PCTT & 

TKCN thành phố; Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các phường, xã triển khai thực 

hiện một số nội dung sau: 

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng, tránh đuối nước đối với 

Nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và các hoạt động trong môi 

trường nước; rà soát, cảnh báo để loại bỏ những rủi ro, hiểm họa dẫn tới nguy cơ 

tai nạn đuối nước; hướng dẫn, phổ biến quy trình, kỹ năng xử lý tình huống tìm 

kiếm, cứu nạn, phòng, tránh đuối nước và kỹ thuật sơ cứu đuối nước. 

2. Xây dựng, hoàn thiện phương án huy động lực lượng, phương tiện đảm 

bảo khắc phục thiệt hại tai nạn đuối nước; kịp thời cập nhật, thông tin dự báo, cảnh 

báo thời tiết nguy hiểm đến Nhân dân, tổ chức, cơ sở hoạt động lĩnh vực văn hóa, 

thể thao, du lịch vui chơi giải trí trong môi trường nước. 

3. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, xử lý việc chấp hành pháp luật về đảm 

bảo an toàn tìm kiếm cứu nạn của tổ chức, cơ sở hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, 

thể thao, du lịch vui chơi giải trí trong môi trường nước. Kiên quyết đình chỉ hoạt 

động đối với cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn, hoạt động tự phát, không 

phép hoặc khi xuất hiện thời tiết, thủy văn nguy hiểm. 

4. Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa một số loại hình tai nạn, sự 

cố trong môi trường nước, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác phòng, tránh 



 

đuối nước, công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em theo chỉ đạo của Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của các sở, ngành, tổ chức liên quan. 

5. Phát hiện nhân rộng gương tập thể, cá nhân, điển hình tiên tiến có thành 

tích xuất xắc trong công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để có 

hình thức khen thưởng kịp thời. 

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố xây dựng kế hoạch lồng ghép đưa 

kiến thức cơ bản về phòng, tránh tai nạn đuối nước vào chương trình dạy học cho 

học sinh; phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành phố 

mở các lớp dậy bơi trong thời gian nghỉ hè cho học sinh. 

7. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành phố tăng cường 

công tác thông tin tuyên truyền về phòng, tránh đuối nước trên các Trang thông tin 

điện tử và hệ thống loa phát thanh tại các phường, xã. 

Ban chỉ huy PCTT & TKCN thành phố yêu cầu Thành viên Ban Chỉ huy 

PCTT & TKCN thành phố; Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các phường, xã triển khai 

thực hiện nghiêm các nội dung nêu trên./. 

 
Nơi nhận: 
  - Như trên; 

  - Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh (để B/c); 

  - Thường trực Thành uỷ (để B/c); 

  - Chủ tịch và các PCT UBND thành phố; 

  - Trung tâm VH-TT và Truyền thanh thành phố; 

  - Lưu: VT, BCH. 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

 
 

 

 

Tống Đức Thuận 

 


		2022-05-09T17:27:55+0700


		2022-05-10T08:56:25+0700


		2022-05-10T09:58:19+0700


		2022-05-10T10:01:42+0700


		2022-05-10T10:01:42+0700


		2022-05-10T10:01:42+0700




