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KẾ HOẠCH
Tuyên truyền toàn dân tập luyện môn bơi, tổ chức dạy bơi và
phổ biến các kỹ năng phòng, chống đuối nước năm 2020
Căn cứ Hướng dẫn số 84/HD-SVHTTDL ngày 20/01/2020 của Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu về việc tổ chức Lễ phát động toàn dân
tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2020. UBND huyện Tam
Đường xây dựng Kế hoạch Tuyên truyền toàn dân tập luyện môn bơi, tổ chức
dạy bơi và phổ biến các kỹ năng phòng, chống đuối nước năm 2020 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tuyên truyền về lợi ích, tác dụng của 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 khỏe, 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: Đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Vận động các nguồn lực xã hội
hóa, đầu tư, xây dựng bể bơi đảm bảo an toàn đóng góp việc tổ chức các hoạt động
bơi lội phòng, chống đuối nước phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.
II. NỘI DUNG
1. Thời gian tuyên truyền: Trong tháng 6/2020.
2. Thời gian mở lớp dạy bơi: Trong dịp hè 2020.
3. Đối tượng tham gia lớp học bơi: Học sinh Tiểu học và THCS trên địa
bàn huyện.
4. Nội dung tuyên truyền
Tuyên truyền các hoạt động bơi, phòng, chống đuối nước trẻ em trên đài
Truyền thanh - Truyền hình huyện, Cổng thông tin điện tử huyện và đài truyền
thanh cấp xã, loa truyền thanh bản. Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu, trên địa
bàn huyện; 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 cao
sức khỏe và phát triển thể lực tầm vóc”, “Học bơi để an toàn trong môi trường
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nước”, “Toàn dân hưởng ứng Chương trình sức khỏe Việt Nam”, “Toàn dân tích
cực học bơi, phòng, chống đuối nước”…
III. KINH PHÍ
Cấp huyện: Kinh phí tuyên tuyền, mở lớp dạy bơi được đảm bảo từ
nguồn kinh phí không tự chủ của sự nghiệp Thể dục Thể thao huyện cấp cho
Phòng Văn hóa và Thông tin năm 2020 và nguồn kinh phí xã hội hóa.
Cấp xã, thị trấn: Do ngân sách cơ sở đảm bảo theo khả năng cân đối.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Văn hóa và Thông tin
Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các xã, thị trấn tổ chức triển khai Kế hoạch
tuyên tuyền. Tổng hợp kết quả báo cáo UBND huyện, Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch.
Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện tổ chức tuyên
truyền về mục đích, vai trò, ý nghĩa của bơi an toàn, phòng, chống tai nạn đuối
nước. Tổ chức thực hiện treo băng rôn, tuyên truyền lưu động bằng xe thông tin.
Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan mở lớp dạy bơi trong dịp hè
2020. Lựa chọn địa điểm dạy bơi, đảm bảo cơ sở vật chất trong thời gian mở lớp.
Quản lý, hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở tổ chức hoạt động bơi, lặn, hoạt
động thể thao dưới nước, đảm bảo các điều kiện về vệ sinh và an toàn theo quy
định của pháp luật.
2. Phòng Giáo dục và Đào tạo
Chỉ đạo các đơn vị trường trong toàn huyện tuyên truyền kiến thức phòng
chống đuối nước trẻ em cho học sinh, và các bậc phụ huynh học sinh.
Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác tuyển sinh các
em học sinh mở lớp dạy bơi trong dịp hè 2020.
Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin cử 02 giáo viên giáo dục thể chất
có chứng chỉ bơi tham gia công tác dạy bơi cho học sinh trong dịp hè 2020.
3. Đài Truyền thanh - Truyền hình
Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại
chúng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá
nhân về phòng, chống đuối nước trẻ em.
Tăng cường các tin bài tuyên truyền về chương trình bơi an toàn, phòng,
chống đuối nước đặc biệt trong dịp hè, mùa mưa bão.
4. Đề nghị Huyện đoàn: Hướng dẫn các tổ chức Đoàn, Đội các đơn vị
thuộc huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động gia đình, trường học,
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cộng đồng và toàn xã hội quan tâm đến việc tập luyện bơi an toàn, và các kỹ
năng phòng, chống đuối nước trẻ em trong dịp hè.
5. Đề nghị Hội liên hiệp phụ nữ huyện: Đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, vận động các gia đình quan tâm, giám sát con em mình phòng, chống tai
nạn đuối nước, đặc biệt tạo điều kiện cho trẻ em tham gia học bơi, học kỹ năng
an toàn trong môi trường nước
6. UBND các xã, thị trấn
Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền toàn dân tập luyện môn bơi phòng,
chống đuối nước năm 2020. Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu. Tuyên truyền
đến Nhân dân trên địa bàn qua hệ thống đài truyền thanh xã, bản, các cuộc họp,
sinh hoạt cộng đồng.
Chỉ đạo các cơ sở bơi lội hiện có trên địa bàn treo băng zôn theo nội
dung tuyên truyền, vệ vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn cho người dân đến
tham gia bơi và tập bơi.
Thường xuyên rà soát các khu vực 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 nhất là trong dịp hè, mùa mưa bão.
Tổng kết đánh giá, gửi báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên tuyền về
UBND huyện (qua phòng Văn hóa và Thông tin) trước ngày 25/6/2020
7. Các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn huyện
Tuyên truyền về lợi ích, tác dụng của tập luyện môn bơi, các kỹ năng an
toàn trong môi trường nước đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động,
chiến sỹ lực lượng vũ trang, học sinh, đoàn viên thanh niên trong cơ quan, đơn
vị mình. Vận động đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động,
chiến sỹ lực lượng vũ trang, học sinh, đoàn viên thanh niên tham gia tập luyện
môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2020.
Trên đây là Kế hoạch Tuyên truyền toàn dân tập luyện môn bơi, tổ chức
dạy bơi và phổ biến các kỹ năng phòng, chống đuối nước năm 2020. UBND
huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn
nghiêm túc triển khai thực hiện.
Nơi nhận:
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (b/c);
- TT. Huyện ủy (b/c);
- TT. HĐND huyện;
- MTTQ, các đoàn thể huyện;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, VHTT.
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