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só: ,15*BND-LDTh&XH
V/v tang cuOng cong tác bào v,
chain sOc trê em

Hoàng Ma!, ngày 4*thang (nám 2021

Kith gin:
- Các phOng, ban, dcxii vj thuOc Qun;
- Uy ban nhãn dan 14 phu&ng thuOc Qun,
Thpc hin Cong van só 1512/UBND-KG\'X ngày 19/5/2021 cüa UBND Thành
ph6 v& tang cithng cOng Mc phOng, th6ng tai nan thuong tich tré em, dc biêt phOng
ch6ng tré em bj bó roi, ngA a cac khu chung cu, nhà cao thng trên dja bàn Thành pM và
Cong van s6 1506/UBND-KGVX ngày 19/5/2021 v vi th?c hien Tháng hành dng vi
tré em nAm 2021;cAn cin tInh hmnh thnc té eüa dan vj và dé dam bào an toàn phàng,
ch6ng djch benh Covid -19 trén dja bàn qu4n Hoàng Mai, UBND qun Hoàng Mai
yeu câii các dcxii vj có lien quan và UBND 14 phuông thuOc Quan nghiem Mc tiwe
hin the nØi dung sau:
1.Co giài pháp phU hçp dE th?c hin the van bàn quy pham pháp 1ut v ire em,
dc bi& là Nghj djnh s6 80/20171ND-CP ngày 17/7/2017 cUa Chfnh phü quy djnh
môi truOng giáo dye an toàn, lành math, than thiGn, phông, ch6ng bao lvc hçc duäng.
2. Phong Giáo dye và Dào tao Qun và các so s& giáo dljC trên dja bàn
quán trit thvc hin nghiêm Mc các quy djnh.
3. ChU dng, linh hoat truy&i thông v chü dé, thông dip Tháng hânh dQng
vi tré em thông qua nhiu hInh thinc; to chine chäm lo cho tré em eó hoàn cãnh dc
biêt, nguy ccx rcsi vao hoân cành dC biet; tAng ciftxng cong tác Mo vG tré em trong
thiên tai, djeh beth, phOng chóng xãm hai trê em.
4. EMy nwnh thyc hiên cac nhiGm vy dä duçxc UBND Qun phân cong tti Ké
hoach s6 164/KH-UBND ngày 17/5/2021.
5. Tip tyc thvc hiGn nghiêm Chi thi so 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 cUa ThU
tuóng ChInh phU v viee tang cuOng the giãi pháp Mo dam thrc hien quyEn ire em
và Mo v ire em, dc biet thU trgng cong Me phông, ch6ng tai nan, thucxng tIch cho
tré em, phOng chóng tré em bj rai, ngA a các khu chung cu, nba cao tang; Chi thj s6
13/CT-UBND ngày 10/6/2016 cUa UBND Thành ph6 ye vice tAng cuOng chi dao,
th?c hin phông, th6ng tai nan, thuong tIch và duói nuOc cho hc sinh, ire em trén
dja bàn Qun.
6. TAng cutng cOng tác phong, ch6ng tai nan thuang tIch:
- D&y math cOng tác truyn thOng, giáo dvc nhâm nâng cao nhn thinc, trách
nhi4m cUa cãc ccx quan, tO chine, co sâ giáo dye, cha mc, ngi.thi cAm soc tré em và
bàn than ire em v phOng, chOng tai nan thuong tIch nói chung, phông, chOng du6i
nuâc tré em, tai nan giao thông, tai nan do bj roi, nfl tr các khu chung cu, nhà cao

dQng eha mc,
tAng, tai nn do bong, eháy noi riêng: Tang cuOng tuyên truyn,
ngtthi chAm sOc tré em thuàng xuyên quan tam, giám sat tré em, dc biêt trong thai
gian nghi hQe do djeh beth Covid-19, trong thai gian nghi he và trong müa mua Mo;
- Tip tic huàng dan, kim tra viie thc hin xay dvng Ngôi nhà an toân,
TruEing hçe an toàn và COng d6ng an toàn, phong, ch6ng tai nn thuang tich tré em.
De bi4t, tIch erc triên khai xáy drng ngôi nba an toàn theo Quyt djnh s 548/QDLDTB&XH ngày 06/5/2011 eUa BØ truâng BO Lao dng Thucxng binh va XA hOi v
vic ban hãnh tiêu ehI Ngôi nhà an toán phOng, ehng tai nan thucxng tich tai nan,
thuong tIch tré em;
- Thuang xuyen rá soát, phát hien kjp thai the khu virc thuEing xây ra tai nan
hoc cO nguy co cao xáy ra tai nan nhu: ao, h& song ngOi, kim vre nuOe sau, nguy
him, eáe cong trmnh xây dung dang thi cOng hoac dang tam dfrng thi công, the khu
chung cu, nhá cao tAng... dé cO cac bin pháp chü dng phOng th6ng, kh&c phvc, sàa
chtta nhm loai hO nhftng nguy cci gay cci gay tai nan thuong tIch tré em nhu Lam rào
chân, bin ehi dn, luOi an toàn tai the hành lang, cüa s, ban cOng khu chung at,
nhà eao tAng; Mi thoát him tai cáe nba cao tAng khi flp hOa hoan...;
- T6 chUe eác lOp day bcyi an toàn cho tré em, ma rQng viec day k9 näng an
toàn eho tré em trong môi truEing nuoc phông, chông du6i nuàe cho tré em trén dja
bàn, däc bit uu tién h trçc tré em thuOc gia dinh nghêo, en nghêo, tré em có hoàn
cành dc bit; th chüc eác ióp day ky näng an toàn khi xày ra hOa hoan cho tré em;
Song dn quán l va sü dung cO hiu qua cáe diEm vui thai tai cong ding; tang
euEing sCr dgng thu vin, thu lac hO, nba vAn hOa, diEm vui ehai, giài ti-I, cci si thE
due thE thao phue vz We em;
- ThuOng xuyên kiEm tra vi4c chAp hành cáe quy djnb cüa pháp 1ut yE phOng,
ch6ng tai nan thucing tIch, an toàn giao thông, phOng ch6ng duói nuOe cho tré em;
dc bia klEin ti-a vic chAp hành the quy djnh pháp lust và quy chuAn xây dirng Vit Nam
QCXDVN 05 :2008IBXD yE nhà Ova cOng trInh cOng cOng — An toàn sinh mg va
sue khOe dói vOi các cong trinh xây drng cüa chü dAu Ut và don vj quãn 1, sr dung
cong trIth dE dam Mo an toàn cho tré em;
7. ChU dng báo cáo ccx quan cAp trén yE tInh hInh, nbüng khó khAn wang
mc va bien pháp giãi quyEt trong cOng táe bào ye tré em; báo cáo kjp thai cáe truEing
hcip tré em bj tai nan throng tIch.
UBND Qun yêu eAu cáe dan vi và UBND 14 phuông thuOc Qun nghiêm
tác triEn khai, thgc hien./.
Ncinhân:
- 0/c ChU tjch UBND Qun; (tie b/c)
- 0/c PCT: Trkn Qu' Thai; (tie So dôO
- Các don vi thãnh vién BCD BVCSTE;
- Phàng Quán i do thj, Ban QLDADDTXD; (tie i/h)
- UBND 14 phutng;
- Urn: VT.
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