
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN HỮU LŨNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:     /KH-UBND Hữu Lũng, ngày    tháng 6 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng chống 

 đuối nước trẻ em năm 2021 trên địa bàn huyện Hữu Lũng 
 
 

 Thực hiện Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ 

em năm 2021 trên địa bàn tỉnh, UBND huyện ban hành Kế hoạch triển khai 

Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em năm 2021 trên địa bàn  

huyện Hữu Lũng năm 2021, 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 thể Nhân dân, đặc biệt là 

trẻ em tích cực tập luyện môn bơi để phòng, chống đuối nước và nâng cao sức 

khỏe, tầm vóc, thể lực. 

- 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 trẻ em, góp phần giảm thiểu tai nạn đuối nước. 

2. Yêu cầu 

- Tổ chức các hoạt động dạy bơi, phòng chống đuối nước phải thiết thực, tiết 

kiệm, an toàn, hiệu quả, tạo được khí thế sôi nổi, hào hứng của toàn thể Nhân dân 

và trẻ em tham gia. Đồng thời phải thực hiện đúng các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Vận động các nguồn lực xã hội đóng góp cho việc triển khai Chương trình 

bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em năm 2021 đạt hiểu quả cao. 

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH 

1. Tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối 

nước trẻ em năm 2021 

Do tình tình hình dịch bệnh COVID-19 tại địa phương diễn biến phức tạp, 

UBND huyện không tổ chức Lễ phát động trên địa bàn huyện năm 2021. 

 2. Công tác tuyên truyền 

- Treo băng rôn, khẩu hiệu, cờ phướn, tranh ảnh, phát clip hướng dẫn kỹ thuật 

bơi, kỹ năng phòng, chống đuối nước trẻ em tại các địa điểm tổ chức Lễ phát động. 

Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền: “Toàn dân tham gia phòng, chống đuối nước trẻ 

em”, “Học bơi để phòng, chống đuối nước”, “Học bơi để nâng sức khỏe và phát 
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triển thể lực tầm vóc”; “Học bơi để an toàn trong môi trường nước”; “Hưởng ứng 

Ngày hội bơi toàn quốc năm 2021”,“Cả nhà biết bơi”;“Toàn dân tích cực học bơi 

phòng, chống đuối nước”, “Học sinh toàn trường biết bơi”; “Trẻ em toàn xã biết 

bơi”;... 

- Phát sóng các chuyên mục, đưa tin về triển khai các hoạt động dạy bơi, học 

bơi phòng, chống đuối nước trẻ em trên Đài Truyền thanh huyện, Truyền thanh cơ 

sở, các phương tiện thông tin đại chúng khác. 

3. Tham dự các lớp tập huấn nghiệp vụ hướng dẫn viên cơ sở 

(Nội dung chương trình và thời gian, địa điểm tập huấn thực hiện theo Kế 

hoạch của tỉnh) 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

- Là đầu mối giúp UBND huyện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 

Kế hoạch này, tổng hợp báo cáo UBND huyện kết quả triển khai Chương trình bơi 

an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2021. Hướng dẫn các xã, thị trấn, tổ 

chức triển khai Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2021 

và kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh, trẻ em. 

- 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 tăng cường 

quan tâm, đầu tư xây dựng các bể bơi, khu, điểm vui chơi giải trí dưới nước xây 

dựng môi trường 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 triển khai Chương trình bơi an 

toàn, phòng chống đuối nước trẻ em tại các xã, thị trấn; nhân rộng những cách làm 

hiệu quả của các nhân tố điển hình để nhân rộng tới các xã, thị trấn, trường học 

trong phạm vi toàn huyện. 

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; 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.  

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Đẩy mạnh triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước 

trong các trường học trên địa bàn huyện.  

4. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc huyện 

Xây dựng quy chế và thực hiện cơ chế phối hợp liên ngành về phòng, chống 

tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt là phòng, chống đuối nước trẻ em. Tích cực 

tuyên truyền, vận động các gia đình quan tâm, giám sát con em mình phòng, chống 
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tai nạn đuối nước, đặc biệt tạo điều kiện đưa trẻ thường xuyên tham gia học bơi, 

học kỹ năng an toàn trong môi trường nước. 

5. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Hữu Lũng 

- Tăng cường chỉ đạo các cấp Đoàn trong huyện phối hợp với các phòng, 

ban, ngành tổ chức chính trị - xã hội liên quan tuyên truyền về phòng, chống tai 

nạn đuối nước trẻ em trên các kênh thông tin của Đoàn, các buổi sinh hoạt Đoàn, 

Đội và các buổi tập huấn. Phối hợp chỉ đạo, tuyên truyền, triển khai Chương trình 

bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2021. 

 - Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, sinh hoạt bổ ích, thiết thực góp 

phần quản lý, giáo dục trẻ em nhất là trong dịp hè; phát huy vai trò của lực lượng 

thanh niên xung kích, thanh niên tình nguyện trong việc thường xuyên nhắc nhở trẻ 

em không vui chơi ở những nơi nguy hiểm, không tự ý đi tắm ao, hồ, sông, suối. 

6. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Căn cứ nội dung Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em 

xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước 

trẻ em năm 2021, các hoạt động bơi lội và cứu đuối, phòng chống tai nạn và 

thương tích trên địa bàn gắn với việc thực hiện chỉ tiêu hàng năm về công tác văn 

hoá - thể thao của địa phương.  

- Chỉ đạo tiến hành rà soát các khu vực thường xảy ra hoặc có nguy cơ xảy 

ra tai nạn đuối nước để cảnh báo và có biện pháp chủ động phòng ngừa kịp thời 

đảm bảo an toàn cho trẻ em trong dịp hè, mùa mưa bão.  

UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn căn cứ 

chức năng nhiệm vụ, triển khai thực hiện kế hoạch này. 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 05/11/2021 để tổng hợp báo cáo Sở Văn hoá, Thể thao và 

Du lịch tỉnh. 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; 

- Trung tâm VH,TT&TT huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- C, PVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, VH&TT.                                                                                             

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

Trần Quốc Phong 

 


		2021-06-30T14:10:39+0700


		2021-07-01T14:17:15+0700


		2021-07-01T14:17:15+0700


		2021-07-01T14:17:15+0700




