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CHỈ THỊ
Về việc tăng cường công tác cảnh báo nguy hiểm, cứu hộ, cứu nạn,
chống đuối nước tại các điểm du lịch trên địa bàn huyện
Với những kết quả đạt được trong những năm qua, du lịch huyện nhà đã có
những bước chuyển biến tích cực góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày càng phát
triển. Nhìn chung các hoạt động du lịch diễn ra khá sôi động và đa dạng hơn như:
du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch biển, du lịch văn
hóa, du lịch tâm linh…, đã thu hút một lượng khách du lịch lớn đến với Phú Lộc để
tham quan, nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, hiện nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm
đường hô hấp cấp COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động du lịch
trên địa bàn huyện, một số cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đã tạm thời đóng cửa
hoặc không đón khách trong thời gian dài; lượng khách du lịch đến với Phú Lộc
giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2019.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
COVID-19, Ủy ban nhân dân huyện đã triển khai đồng loạt các giải pháp như: thành
lập Ban chỉ đạo chỉ đạo công tác tuyên truyền, phòng, chống, dịch bệnh viêm đường
hô hấp cấp COVID-19 trên toàn huyện; ban hành Kế hoạch số 344/KH-UBND ngày
05/02/2020 và các văn bản chỉ đạo ngành y tế, các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy
ban nhân dân các xã, thị trấn khẩn trương, quyết liệt, chủ động triển khai các phương
án phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona
gây ra, đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô
hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn huyện… Nhờ vậy Phú Lộc vẫn
là điểm đến an toàn và hấp dẫn được du khách trong nước và quốc tế quan tâm, đến
tham quan du lịch và nghỉ dưỡng.
Để đảm bảo an toàn tính mạng cho du khách cũng như người dân trong vùng
khi tham quan, du lịch tắm biển, sông, suối, hồ trên địa bàn huyện; chủ động trong
công tác phòng, chống, ứng phó kịp thời khi có tình huống xấu xảy ra và triển khai
thực hiện có hiệu quả các biện pháp, giải pháp phòng, chống, ứng cứu kịp thời nhằm
giảm thiểu đến mức thấp nhất các vụ tai nạn đuối nước dẫn đến tử vong xảy ra trên
địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020 của huyện
nhà, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn; Thủ
trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị đang hoạt động kinh doanh
dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện triển khai mạnh mẽ các nội dung như sau:
1. Phòng Văn hóa và Thông tin:
a) Tham mưu Uỷ ban nhân dân huyện Kế hoạch tuyên truyền cảnh báo nguy
hiểm, cứu hộ, cứu nạn, cứu đuối, chống đuối nước tại các bãi tắm biển, sông, suối,
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khe, hồ bơi trên địa bàn huyện và hướng dẫn, chỉ đạo việc triển khai thực hiện có hiệu
quả Kế hoạch này.
b) Phối hợp, đôn đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện xây
dựng chuyên đề tuyên truyền, phổ biến công tác cảnh báo, cứu hộ, chống đuối nước
trên toàn địa bàn huyện theo từng tháng, quý, đặc biệt vào mùa cao điểm.
c) Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch; tham mưu
UBND huyện Kế hoạch và thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác
cảnh báo, cứu hộ, cứu nạn, chống đuối nước trên toàn địa bàn huyện, chú trọng kiểm
tra các bãi tắm biển cộng đồng, khu du lịch, điểm du lịch, khu nghỉ dưỡng có yếu tố
biển, khe, suối, sông, hồ, bể bơi.
d) Kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị liên quan về việc
triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền công tác cảnh báo, cứu hộ, cứu nạn, chống
đuối nước của Ủy ban nhân dân huyện.
2. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao:
a) Tăng cường công tác tuyên truyền cảnh báo nguy hiểm, cứu hộ, cứu nạn,
chống đuối nước tại các địa phương có các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch có
yếu tố biển, khe, suối, sông, hồ và bể bơi.
b) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trách nhiệm và nghĩa vụ của các đơn
vị, tổ chức đang khai thác, kinh doanh dịch vụ tại bãi tắm biển, khu du lịch, điểm du
lịch sinh thái có yếu tố biển, bãi biển, khe, suối, hồ, bể bơi.
c) Xây dựng chuyên mục về công tác cứu hộ, cứu nạn, chống đuối nước; phổ
biến pháp luật về công tác cảnh báo nguy hiểm, cứu hộ, cứu nạn, chống đuối nước,
nguyên nhân dẫn đến tử vong do tai nạn đuối nước ở khu vực nông thôn một cách
sâu rộng từ xã, thị trấn đến các thôn, làng, bản, tổ dân phố; phát huy hiệu quả công
tác tuyên truyền lưu động bằng xe ô tô và hệ thống truyền thanh truyền hình.
3. Phòng Giáo dục và Đào tạo:
Chỉ đạo các trường Tiểu học, Trung học cơ sở; phối hợp với các trường Trung
học phổ thông tăng cường giáo dục kiến thức về cứu hộ, cứu nạn, chống đuối nước
trong trường học; giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh khi tham gia các
hoạt động dã ngoại, du lịch sinh thái; quy định các biện pháp xử lý, hình thức kỷ luật
nặng nhằm ngăn chặn tình trạng học sinh tụ tập rủ nhau đi chơi, tắm sông, hồ khi
không có sự cho phép, hướng dẫn của người lớn, thầy cô.
4. Công an huyện:
Tổ chức các lớp tập huấn về nghiệp vụ bơi lội, cảnh báo nguy hiểm, cứu hộ,
cứu nạn, cứu đuối và triển khai các văn bản pháp luật liên quan đến công tác cứu hộ,
cứu nạn, cứu đuối. Định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân huyện các nội dung, thông tin
liên quan đến công tác cứu hộ, cứu nạn, cứu đuối và các vụ tai nạn đuối nước dẫn đến
tử vong trên địa bàn huyện.
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5. Phòng Tài chính - Kế hoạch:
Tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân huyện bố trí nguồn kinh phí bảo đảm
công tác cứu hộ, cứu nạn, chống đuối nước được triển khai thực hiện một cách mạnh
mẽ, đồng bộ, thường xuyên.
6. Các cơ quan, ban, ngành cấp huyện:
Theo chức năng, nhiệm vụ đã được quy định, phối hợp chặt chẽ với Phòng
Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao, Công an huyện,
Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong việc thực hiện công tác cảnh báo nguy hiểm,
cứu hộ, cứu nạn, cứu đuối, chống đuối nước tại các bãi tắm biển, sông, suối, khe, hồ
trên địa bàn huyện.
7. UBND các xã, thị trấn:
a) Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác cảnh báo nguy hiểm,
cứu hộ, cứu nạn, chống đuối nước tại địa phương; yêu cầu hệ thống phát thanh của
các xã, thị trấn hằng tuần phát ít nhất 1 lần nội dung tuyên truyền chuyên đề về bảo
đảm an toàn cho nhân dân trong vùng cũng như khách du lịch khi tham gia hoạt động
du lịch sinh thái, dã ngoại, nghỉ dưỡng và tắm biển tại địa phương.
b) Tổ chức tuyên truyền sâu, rộng, đúng trọng tâm, trọng điểm và có hiệu quả
công tác cảnh báo nguy hiểm, cứu hộ, cứu nạn, cứu đuối tại địa phương.
c) Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác cảnh báo, cứu hộ, cứu nạn,
chống đuối nước tại địa phương.
d) Thành lập, củng cố đội cứu hộ, cứu nạn của địa phương và có phương án
hỗ trợ, phối hợp thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu.
e) Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc công tác cứu hộ, cứu nạn tại các
bãi tắm biển, khe, suối, sông, hồ ở địa phương.
f) Chỉ đạo lực lượng Công an, Dân quân tự vệ, Đoàn thanh niên xã, thị trấn
phối hợp cùng với lực lượng chuyên trách của huyện tăng cường tuần tra kiểm soát
các điểm thường hay xảy ra tai nạn đuối nước dẫn đến tử vong; tăng cường công tác
theo dõi, dự báo thời tiết, biển động, sóng lớn nguy hiểm, khuyến cáo người dân
trong vùng cũng như du khách đang đi du lịch, nghỉ dưỡng tại địa phương xã, thị
trấn không nên ra khơi, tắm biển, hồ, khe, suối khi thời tiết xấu.
g) Phát huy vai trò Ban quản lý, Tổ tự quản, Đội cứu hộ, cứu nạn tại các điểm
du lịch, bãi tắm biển cộng đồng để tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt
công tác cảnh báo, cứu hộ, cứu đuối, đảm bảo hành lang an toàn cho người dân và
du khách.
8. Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh có liên quan đến yếu
tố biển, sông, suối, khe, hồ:
Chủ động xây dựng Kế hoạch, phương án cụ thể cho việc cứu hộ, cứu nạn,
cứu đuối, chống đuối nước tại cơ quan, đơn vị mình; đồng thời, phối hợp chặt chẽ
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với chính quyền địa phương, cơ quan ban ngành cấp huyện trong việc triển khai thực
hiện công tác cứu hộ, cứu nạn, chống đuối nước.
Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Công an huyện, Ủy ban nhân dân
các xã, thị trấn, các đơn vị doanh nghiệp liên quan tổ chức tập huấn, thực hành công
tác cứu hộ, cứu đuối và sử dụng thành thạo các phương tiện, trang thiết bị cứu hộ,
cứu nạn, ứng cứu hiện có của đơn vị mình; tổ chức diễn tập các phương án phòng,
chống đuối nước, cứu hộ, cứu nạn trong đơn vị, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện
ứng cứu và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng chuyên trách cứu hộ, cứu nạn
và lực lượng xung kích tại đơn vị.
Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn
thể, các cơ quan Trung ương, đơn vị doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị
này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Thường vụ Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- UBMTTQ VN huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan TW, tỉnh đóng trên địa bàn huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, cấp huyện liên quan;
- UBND các xã, thị trấn.
- VP: LĐ, CV;
- Lưu: VT

Nguyễn Văn Mạnh
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