
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HUYỆN HỮU LŨNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số: 138/KH-UBND Hữu Lũng, ngày 24 tháng 5 năm 2019 

 
KẾ HOẠCH 

Tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi 
phòng, chống đuối nước huyện Hữu Lũng năm 2019 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-SVHTTDL ngày 17/5/2019 của Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện 
môn bơi, phòng, chống đuối nước năm 2019, UBND huyện ban hành Kế hoạch tổ 
chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước huyện 
Hữu Lũng năm 2019, với nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tuyên truyền về lợi ích tác dụng của việc tập luyện môn bơi, các kỹ năng 
an toàn trong môi trường nước, đồng thời vận động toàn dân tích cực tập luyện 
môn bơi nhằm nâng cao sức khoẻ, tầm vóc, thể lực, phòng chống bệnh tật cho trẻ 
em và cộng đồng. 

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường 
và toàn thể xã hội trong việc phát triển phong trào dạy bơi, học bơi và công tác 
phòng, chống đuối nước, góp phần từng bước giảm tai nạn đuối nước. 

2. Yêu cầu 

- Tổ chức Lễ phát động đảm bảo thiết thực, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, tạo 
được khí thế sôi nổi, hào hứng của toàn dân và trẻ em tham gia học bơi. 

- Vận động các nguồn lực xã hội đóng góp cho việc tổ chức cho Lễ phát 
động và triển khai các hoạt động bơi lội phòng, chống đuối nước. 

II. QUY MÔ VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC 

1. Quy mô và thành phần tham gia 

1.1. Quy mô 

- Vận động tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống 
đuối nước năm 2019 tại tất cả các bể bơi hiện có trên địa bàn các xã, thị trấn.  

- Lựa chọn bể bơi Hải Âu, địa chỉ: Thôn Nhất Hà, xã Hồ Sơn để tổ chức Lễ 
phát động điểm cấp huyện. 

1.2. Thành phần 

- Các đồng chí Lãnh đạo huyện, Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể 
huyện; 

- Các đồng chí Lãnh đạo, các ban, ngành, đoàn thể xã, thị trấn;  



2 

 

- Vận động mọi đối tượng, đặc biệt là toàn thể trẻ em thuộc các xã, thị trấn, 
trường học trên phạm vi cấp xã tham gia Lễ phát động.  

- Vận động nhân dân, các bậc phụ huynh tích cực đưa trẻ em tham gia 
hưởng ứng Lễ phát động. 

2. Hình thức, thời gian và địa điểm 

2.1. Hình thức 

Tùy tình hình thực tế, các xã, thị trấn lựa chọn đơn vị để tổ chức Lễ phát 
động; chỉ đạo các cơ sở hoạt động thể thao dưới nước tổ chức Lễ phát động. 
Chương trình Lễ phát động gồm các nội dung chính sau: 

- Lãnh đạo cấp xã phát động phong trào tập luyện môn bơi phòng, chống tai 
nạn đuối nước. 

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng: Tổ chức giải thi bơi, thi tìm hiểu kiến 
thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước, các trò chơi vận động dưới nước, giới 
thiệu, hướng dẫn phương pháp cứu hộ, cứu đuối… 

2.2. Thời gian và địa điểm 

- Thời gian: Đồng loạt tổ chức vào ngày 01/6/2019 (Thứ 7).  

- Địa điểm: Tại tất cả các bể bơi hiện có trên địa bàn các xã, thị trấn. 

- Lễ phát động cấp huyện tổ chức vào 7 giờ 30, tại bể bơi Hải Âu, thôn Nhất 
Hà, xã Hồ Sơn.  

3. Công tác tuyên truyền 

- Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu, cờ, tranh ảnh, phát clip về kỹ thuật bơi, 
kỹ năng phòng chống đuối nước trẻ em tại các điểm tổ chức Lễ phát động. Nội 
dung khẩu hiệu tuyên truyền: “Toàn dân tham gia phòng chống đuối nưởc trẻ 
em”, “Học bơi để phòng chống đuối nước”, “Học bơi để nâng cao sức khoẻ và 
phát triển thể lực tầm vóc”, “Học bơi để an toàn trong môi trường nước”, “Toàn 
dân hưởng ứng Chương trình sức khoẻ Việt Nam”, “Toàn dân tích cực học bơi 
phòng, chống đuối nước.” ,…  

- Đưa tin về Lễ phát động và tình hình triển khai các hoạt động dạy bơi, học 
bơi phòng, chống đuối nước trẻ em trên các phương tiện thông tin đại chúng của 
huyện, xã, thị trấn. 

4. Kinh phí tổ chức 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông chịu trách nhiệm kinh phí 
chi cho các hoạt động tổ chức Lễ phát động cấp huyện.  

- Kinh phí tổ chức Lễ phát động và triển khai thực hiện chương trình bơi lội 
và cứu đuối, phòng, chống tai nạn thương tích cấp xã do các đơn vị tổ chức tự đảm 
bảo; kết hợp với kinh phí huy động các tổ chức, cá nhân tài trợ và nguồn thu hợp 
pháp khác. 
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 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

- Là cơ quan thường trực, chủ trì, tham mưu cho UBND huyện tổ chức Lễ 
phát động cấp huyện tại xã Hồ Sơn; đẩy mạnh triển khai chương trình bơi an toàn, 
phòng chống đuối nước trẻ em năm 2019 phù hợp với điều kiện của huyện.  

- Biên tập lời phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước 
tại buổi Lễ cấp huyện. 

- Tham mưu UBND huyện Giấy mời các thành phần dự buổi Lễ phát động 
tại bể bơi Hải Âu, xã Hồ Sơn gồm: Đại diện lãnh đạo UBND huyện, đại diện Lãnh 
đạo các cơ quan: Phòng VH&TT, Phòng LĐ,TB,XH&DT, Phòng GD&ĐT, Trung 
tâm VH,TT&TT, Công an huyện, Trung tâm Y tế huyện, Văn phòng 
HĐND&UBND huyện, Ủy ban MTTQ huyện, Hội LHPN huyện, Hội Nông dân 
huyện, LĐLĐ huyện, Huyện đoàn Thanh niên. 

- Đẩy mạnh công tác phối hợp liên ngành, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, 
giải pháp phòng, chống đuối nước trẻ em. Đề xuất chính quyền các cấp đầu tư xây 
dựng các bể bơi, khu, điểm vui chơi giải trí dưới nước… và xây dựng môi trường 
sống an toàn cho trẻ em. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở hoạt động thể thao dưới 
nước; đồng thời tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả triền khai Chương trình bơi an 
toàn, phòng chống tai nạn, đuối nước trẻ em nhằm rút kinh nghiệm, triển khai cách 
làm hiệu quả của các đơn vị điển hình để nhân rộng tới các xã, thị trấn, trường học 
trong phạm vi toàn huyện. 

- Hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo các xã, thị trấn trong quá trình triển khai, kịp 
thời điều chỉnh và định hướng cho các đơn vị thực hiện tốt các nội dung trong kế 
hoạch. 

- Đưa nội dung tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, 
chống đuối nước năm 2019 thành tiêu chí bắt buộc để đánh giá xét thi đua, khen 
thưởng cuối năm. 

- Tham mưu UBND huyện quy hoạch quỹ đất, đầu tư cơ sở vật chất và đẩy 
mạnh xã hội hóa, vận động, khuyến khích các tổ chức, cá nhân hỗ trợ kinh phí và 
các nguồn lực để xây dựng, lắp đặt bể bơi, hồ bơi đặc biệt là trường học để triển 
khai việc dậy bơi cho trẻ em, học sinh. 

2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện 

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách 
nhiệm của các cơ quan tổ chức, gia đình, nhà trường về phổ biến kiến thức, kỹ 
năng bơi an toàn phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh; Tuyên truyền về 
công tác chuẩn bị và tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, 
chống đuối nước năm 2019 bằng những hình thức đa dạng, phong phú và dễ tiếp 
cận. Chủ động, cập nhật thông tin, xây dựng tin bài, hình ảnh, đảm bảo các thông 
tin liên quan trong việc tổ chức đến được mọi tầng lớp nhân dân.  
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- Phối hợp với Phòng Quản lý Thể dục Thể thao - Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ, hướng dẫn viên, nhân viên cứu hộ; tổ 
chức dạy bơi cho trẻ em và cộng đồng, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về kiến thức, 
kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh, thanh thiếu nhi và nhân dân. 

- Đưa tin về Lễ phát động và tình hình triển khai các hoạt động dạy bơi, học 
bơi phòng, chống đuối nước trẻ em trên các phương tiện thông tin đại chúng của 
huyện. 

- Chủ trì thực hiện trang trí khánh tiết, treo băng rôn khẩu hiệu (theo maket 
gửi kèm); phục vụ tăng âm loa đài Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, 
chống đuối nước huyện Hữu Lũng năm 2019 tại bể bơi Hải Âu, thôn Nhất Hà, xã 
Hồ Sơn. Thời gian hoàn thành công tác chuẩn bị trong ngày 31/5/2019. 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

- Đẩy mạnh triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước 
trong trường học.  

- Chỉ đạo, hướng dẫn các trường, các đơn vị trực thuộc, bố trí sắp xếp lịch 
học, tập luyện trong thời gian tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi 
phòng, chống đuối nước hợp lý, khoa học nhằm đảm bảo huy động được tối đa học 
sinh tham gia hưởng ứng chương trình phát động.  

4. Công an huyện, Trung tâm Y tế huyện 

- Bố trí lực lượng làm công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, 
sức khoẻ trong quá trình tổ chức Lễ phát động tại bể bơi Hải Âu, địa chỉ: Thôn 
Nhất Hà, xã Hồ Sơn nơi tổ chức Lễ phát động điểm cấp huyện. 

- Chỉ đạo Trạm Y tế, Công an xã cử lực lượng làm công tác đảm bảo an ninh 
trật tự, an toàn giao thông, sức khoẻ tại buổi Lễ phát động cấp xã. 

5. UBND các xã, thị trấn 

- Căn cứ nội dung chương trình Lễ phát động này, xây dựng kế hoạch tổ 
chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2019 
và chương trình bơi lội và cứu đuối, phòng chống tai nạn và thương tích trên địa 
bàn, gắn với việc thực hiện chỉ tiêu giao hàng năm về công tác văn hoá - thể thao 
của địa phương. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho Lễ phát động toàn dân tập luyện môn 
bơi phòng, chống đuối nước năm 2019 một cách sâu rộng, hiệu quả đến mọi đối 
tượng trên địa bàn (nhất là vùng sâu, vùng xa). 

- Thành lập Ban Tổ chức Lễ phát động, chỉ đạo cán bộ, công chức, các cơ 
quan, đơn vị đóng trên địa bàn, huy động mọi đối tượng cùng tham gia Lễ phát 
động và hưởng ứng cùng bơi tại các bể bơi trên địa bàn. Mời Lãnh đạo cấp xã dự 
và hưởng ứng cùng bơi tại bể bơi thuộc các xã, thị trấn. 

- Đề nghị các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh thể thao dưới nước tạo 
điều kiện và hỗ trợ về cơ sở, vật chất, bể bơi… tổ chức Lễ phát động. 
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- Chỉ đạo các lực lượng thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an 
toàn giao thông, sức khoẻ trong tổ chức bổi Lễ. 

- Thống kê số liệu về buổi Lễ phát động (theo Biểu gửi kèm). 
* Riêng đối với UBND xã Hồ Sơn: 

- Thực hiện các nội dung tại Khoản 5, mục III kế hoạch này. 

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện thực 
hiện trang trí khánh tiết, treo băng rôn khẩu hiệu Lễ phát động toàn dân tập luyện 
môn bơi phòng, chống đuối nước huyện Hữu Lũng năm 2019 tại khu vực bể bơi 
Hải Âu, thôn Nhất Hà, xã Hồ Sơn. 

- Đề nghị chủ cơ sở bơi Hải Âu tạo điều kiện và hỗ trợ về cơ sở vật chất, bể 
bơi… tổ chức Lễ phát động. 

- Phát hành giấy mời các thành phần trên địa bàn xã dự Lễ phát động và 
hưởng ứng cùng bơi tại bể bơi Hải Âu. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi 
phòng, chống đuối nước huyện Hữu Lũng năm 2019; yêu cầu các phòng, ban, 
ngành, UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng nhiệm vụ, triển khai thực hiện. Kết 
thúc chương trình tổng hợp, báo cáo kết quả tổ chức gửi về UBND huyện (qua 
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện) trước ngày 10/11/2019 để tổng hợp báo cáo 
Sở Văn hoá, thể thao và Du lịch. Trong quá trình triển khai nếu có phát sinh, 
vướng mắc đề nghị phản ánh về Phòng Văn hóa và Thông tin huyện (cơ quan 
Thường trực) tổng hợp báo cáo UBND huyện xem xét giải quyết./. 

 

Nơi nhận:                                                                        
- Sở VH,TT&DL tỉnh (b/c)                                                                                                                                               
- TT HU, HĐND huyện (b/c);                                                          
- CT, PCT UBND huyện;                                                                                                                                  
- Các cơ quan, ban, ngành thuộc huyện; 
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện; 
- Công an huyện; 
- Trung tâm Y tế huyện; 
- Trung tâm VH,TT&TT huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- C, PVP HĐND&UBND huyện; 
- Lưu: VT, VH&TT.                                                                                           

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Trần Quốc Phong 
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1. Ma két trang trí phông chữ, khẩu hiệu buổi Lễ phát động 
(Kèm theo Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 24/5/2019 

của Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng) 
 

 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỮU LŨNG 

 

 
LỄ PHÁT ĐỘNG 

TOÀN DÂN TẬP LUYỆN MÔN BƠI PHÒNG, CHỐNG ĐUỐI NƯỚC 
HUYỆN HỮU LŨNG NĂM 2019 

 
 
 

Hồ Sơn, ngày 01 tháng 6 năm  2019 
 

 

2. Khẩu hiệu: 

- “Toàn dân tích cực học bơi phòng, chống đuối nước”  

- “Học bơi để nâng cao sức khoẻ và phát triển thể lực tầm vóc” 
 
3. Biểu thống kê số liệu về buổi Lễ phát động 

 
TT Nội dung thống kê Có Không Ghi chú 
1 Tổng số người lớn tham gia    
2 Tổng số trẻ em tham gia    
3 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng:     

- 
Tổ chức giải thi bơi, thi tìm hiểu kiến 
thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước 

   

- Tổ chức các trò chơi vận động dưới nước    

- 
Giới thiệu, hướng dẫn phương pháp cứu 
hộ, cứu đuối… 
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