
UBND HUYỆN XUÂN TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG LAO ĐỘNG-TB&XH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 42/CV-LĐTBXH Xuân Trường, ngày 04 tháng 8 năm 2022 

V/v báo cáo tình hình thực hiện chính 

sách pháp luật về phòng, chống đuối 

nước trẻ em 

 

 
         Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện công văn số 1415/SLĐTBXH- BVCSTE&BĐG  ngày 27/7/2022 Sở 

Lao động - Thương binh và xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể và Ủy 

ban nhân dân các huyện, thành phố đánh giá, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện 

chính sách pháp luật về phòng, chống đuối nước trẻ em và chuẩn bị các nội dung làm 

việc với Đoàn giám sát trình Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Để có cơ sở tổng hợp, kịp thời xây dựng báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

và Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội theo yêu cầu. Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo bộ phận 

chuyên môn báo cáo kết quả thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống đuối 

nước trẻ em (Đề cương báo cáo gửi kèm theo) 

Báo cáo gửi về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 12/08/2022 

(đồng thời gửi file mềm qua địa chỉ email: Phongldtbxhxt@gmail.com) để tổng hợp báo 

cáo chung. 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trân trọng đề nghị Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn quan tâm phối hợp chỉ đạo, thực hiện./. 

 

 
Nơi nhận: 

 TRƯỞNG PHÒNG 

 
- Như trên; 

- UBND huyện (để b/c);  

- CTTĐT huyện;           

- Lưu: VT. 

 

 

  

Đỗ Quốc Hội 

 

mailto:Phongldtbxhxt@gmail.com


 BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT 

VỀ PHÒNG, CHỐNG ĐUỐI NƯỚC TRẺ EM 
 

1. Về số lượng văn bản đã ban hành từ năm 2016 đến nay (chi tiết các văn bản) 

2. Số liệu trẻ em bị tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em  

STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

Năm 

2021 

6 

tháng 

2022 

1 Tổng số trẻ em  em        

- Dưới 06 tuổi “        

- Từ 06 tuổi đến dưới 11 

tuổi 

“        

- Từ 11 tuổi đến dưới 16 

tuổi 

“        

2 Số trẻ em bị tai nạn thương 

tích 

em        

3 Số trẻ em tử vong do tai nạn 

thương tích 

Em 

 

       

Trong đó, số tử vong do tai 

nạn đuối nước: 

Em        

- Chia theo độ tuổi:         

       Dưới 06 tuổi “        

      Từ 06 đến dưới 11 tuổi “        

     Từ 11 đến dưới 16 tuổi “        

- Chia theo giới tính:         

     Nam “        

     Nữ “        

3. Kết quả thực hiện  

TT Chỉ tiêu ĐVT Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

Năm 

2021 

6 

tháng 

năm 

2022 

1 Số xã/thị trấn có bể bơi Bể        

 Trong đó: 

      - Bể bơi kiên cố 

      - Bể bơi thông minh 

 

“ 

“ 

       

2 Số trẻ em được dạy kỹ năng 

an toàn trong môi trường 

nước  

em        

3 Số trẻ em được dạy kỹ năng 

bơi an toàn 

em        

4 Tỷ lệ trẻ em biết bơi %        



5 Số trẻ em được hỗ trợ thiết 

bị bơi an toàn(áo phao, kính, 

mũ … 

Em        

6  Số CB, người dân được 

trang bị kiến thức, kỹ năng 

về PCTNT và đuối nước trẻ 

em 

Người        

7 Các hoạt động truyền thông, 

tuyên truyền, chia theo loại 

hình: 

        

- Loa, đài phát thanh cấp xã Lượt        

- Tờ rơi, sách mỏng Tờ        

- Pano, biển báo cái        

- Loại hình khác         

8 Nguồn lực đầu tư Đồng        

Trong đó         

- Ngân sách NN “        

- Kinh phí XHH “        

9 Các hoạt động mô hình về 

PCTNTT, đuối nước 

Mô 

hình 

       

- Kinh phí thực hiên Đồng        
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