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HUYỆN QUẾ PHONG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /KH-UBND Quế Phong, ngày      tháng 4 năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động bơi an toàn, phòng chống đuối nước và tổ chức 

 Lễ phát động “ Toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống 

 đuối nước” huyện Quế Phong năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 09/3/2022 của UBND tỉnh 

Nghệ An về việc triển khai thực hiện Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối 

nước cho trẻ em tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022 -2030, UBND huyện xây dựng kế 

hoạch tổ chức các hoạt động bơi an toàn, phòng chống đuối nước và tổ chức Lễ 

phát động “Toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước” huyện Quế 

Phong năm 2022, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người 

dân về lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bơi; cung cấp 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 và toàn thể xã hội 

trong việc phát triển phong trào dạy bơi, học bơi, tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh 

cho trẻ em. 

- Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức các hoạt động bơi an toàn, phòng, 

chống đuối nước cho trẻ em, góp phần giảm thiểu tại nạn thương tích cho trẻ em 

trong môi trường nước. 

2. Yêu cầu: 

- Các hoạt động triển khai đảm bảo thiết thực, huy động được sự tham gia 

đông đảo của trẻ em, học sinh và các tầng lớp Nhân dân. 

- Tổ chức Lễ phát động và triển khai các hoạt động bơi an toàn, phòng chống 

đuối nước năm 2022 trên địa bàn an toàn, trang trọng, tiết kiệm tạo khí thế sôi 

nổi, hào hứng tham gia của mọi tầng lớp Nhân dân. 

- Tùy vào tình hình diễn biến của dịch Covid-19 để xem xét thời gian và quy 

mô tổ chức lễ phát động phù hợp. 
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II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THỰC HIỆN 

1. Xây dựng mô hình cải tạo sông, suối làm điểm tập bơi cho trẻ em 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Văn hoá và Thông tin; 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Giáo dục & Đào tạo; Phòng Lao động TB&XH; 

Huyện đoàn. 

-  Địa điểm: Xã Hạnh Dịch. 

2. Tổ chức các hoạt động truyền thông về phòng chống đuối nước 

2.1. Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kiến thức, lý thuyết bơi cơ bản và 

các kỹ năng bơi an toàn, phòng chống đuối nước. 

2.2. Cung cấp tranh ảnh, in sao đĩa CĐ, phát tờ rơi tìm hiểu kiến thức về 

phòng, chống đuối nước và cảnh báo về tác hại của tại nạn thương tích đuối nước 

cho các xã, thị trấn và các thôn bản thực hiện công tác tuyên truyền. 

2.3. Tổ chức các hoạt động truyền thông tuyên truyền tại các xã, thị trấn 

trên địa bàn huyện. 

- Đơn vị chủ trị: Phòng Văn hóa và Thông tin. 

- Đơn vị phối hợp: Huyện Đoàn Quế Phong. 

3. Tổ chức Lễ phát động “Toàn dân tập luyện môn bơi, phòng, chống 

đuối nước năm 2022” 

3.1 Thời gian và địa điểm tổ chức: 

 - Thời gian (dự kiến): Từ ngày 20/5 - 25/5/2022. 

 - Địa điểm: Tại Trường THCS Kim Sơn. 

3.2. Thành phần tham dự: 

- Đại diện Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao;  

- Lãnh đạo phòng nghiệp vụ TDTT Sở Văn hoá và Thể thao; 

- Đại diện Thường trực Huyện ủy; 

- Đại diện Lãnh đạo HĐND - UBND huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng Huyện uỷ; Lãnh đạo các 

phòng, ban, cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể cấp huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo và công chức Văn hoá xã hội các xã, thị trấn; 

- Huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên, trẻ em, học sinh các trường học 

trên địa bàn thị trấn Kim Sơn tham gia. 
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3.3. Nội dung chương trình buổi Lễ: 

- Chiếu video Clip về hướng dẫn kỹ thuật bơi, kỹ năng phòng, chống đuối 

nước cho trẻ em và các tác hại, nguy cơ về đuối nước; 

- Chương trình văn nghệ chào mừng; 

- Nghi thức chào cờ; 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

- Lãnh đạo huyện phát động phong trào tập luyện môn bơi, phòng, chống tai 

nạn đuối nước; 

- Đại diện học sinh đọc lời hưởng ứng; 

- Đại diện Lãnh đạo các xã, thị trấn ký cam kết thực hiện chương trình bơi 

an toàn, phòng chống tai nạn đuôi nước năm 2022. 

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng như: Hướng dẫn sơ, cấp cứu người bị tai 

nạn đuối nước; Thi tìm hiểu kiến thức phòng chống đuối nước (tặng quà cho các 

em trả lời đúng câu hỏi, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn (nếu có). 

- Thực hành bơi an toàn, phòng, chống đuối nước. 

III. KINH PHÍTHỰC HIỆN 

Từ nguồn kinh phí tỉnh hỗ trợ thực hiện chương trình bơi an toàn phòng 

chống đuối nước trên địa bàn huyện năm 2022 và lồng ghép các nguồn kinh phí 

hoạt động trong sự nghiệp Văn hóa – Thể thao và huy động từ các nguồn xã hội 

hoá khác. 

IV.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin: 

- Chủ trì phối hợp với các phòng ban, cơ quan, đơn vị liên quan và các xã, 

thị trấn tổ chức các hoạt động theo kế hoạch. 

- Chủ trì, phối hợp với huyện Đoàn và các cơ quan, đơn vị liên quan xây 

dựng nội dung, bộ câu hỏi, in ấn tờ rơi và các tài liệu về phòng, chống đuối nước 

để thực hiện công tác tuyên truyền tại các xã, thị trên địa bàn huyện. 

- Tham mưu mở các lớp tập huấn nâng cao kiến thức bơi an toàn, phòng 

chống đuối nước.  

- Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông xây dựng, phát 

hành đĩa CD với nội dung tuyên truyền phòng chống đuối nước cung cấp cho các 

xã, thị thực hiện việc tuyên truyền trên hệ thông Đài truyền thanh xã và hệ thống 

loa phát thanh xóm, bản. 
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- Tham mưu, phối hợp với UBND thị trấn Kim Sơn tổ chức tốt Lễ Phát động  

toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước huyện Quế Phong năm 2022 

tại trường THCS Kim Sơn. 

- Lập dự toán kinh phí trình UBND huyện xem xét bố trí cho các hoạt động 

diễn ra theo kế hoạch. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch: 

Thẩm định, tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm 

vụ tại kế hoạch này. 

3. Phòng  Lao động - Thương binh và Xã hội: 

Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin trong công tác tổ chức các hoạt 

động phòng, chống đuối nước cho trẻ em năm 2022 trên địa bàn huyện theo kế 

hoạch. 

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo: 

- Chỉ đạo các Trường học trên địa bàn tổ chức các hoạt động tuyên truyền 

phòng, chống đuối nước cho các em học sinh tại các bậc học; khuyến khích các 

trường học triển khai xây dựng mô hình “học sinh toàn trường biết bơi” và tổ chức 

giảng dạy các kỹ năng về phòng chống tại nạn thương tích, đuối nước cho các em 

học sinh. 

- Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin trong công tác tổ chức các lớp 

tập huấn và các hoạt động truyền thông, tuyên truyền phòng, chống đuối nước 

diễn ra tại các trường học (nếu có); 

- Chỉ đạo Trường THCS Kim Sơn phối hợp với phòng Văn hoá và Thông tin 

trong việc tổ chức Lễ phát động “Toàn dân tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối 

nước năm 2022” tại trường. 

5. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông:  

 - Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về phòng chống đuối nước 

trên Đài Truyền thanh -Truyền hình huyện. 

 - Xây dựng, phát hành file MP3 với nội dung tuyên truyền phòng chống 

đuối nước cung cấp cho các xã, thị trấn thực hiện việc tuyên truyền trên hệ thống 

Đài truyền thanh cơ sở và hệ thống loa phát thanh của các xóm, bản. 

 - Bố trí tăng âm loa máy và các cơ sở vật chất khác đảm bảo cho việc tổ 

chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống đuối nước tại cơ sở và tổ chức Lễ 

phát động “Toàn dân tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước” huyện Quế 

Phong - năm 2022 tại Trường THCS Kim Sơn. 
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6. Đề nghị Ban Thường vụ Huyện Đoàn: 

Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin trong công tác tổ chức các hoạt 

động tuyên truyền, phòng chống đuối nước năm 2022 tại các xã, thị trấn và các 

trường học theo kế hoạch. 

7. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn: 

- Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, xây dựng kế hoạch tổ chức các 

hoạt động động bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trên địa bàn; 

- Tổ chức Lễ phát động “ toàn dân tập luyện bơi, phòng chống đuối nước” 

cấp xã, thị trấn năm 2022 đảm bảo an toàn tiết kiệm, phù hợp với điều kiện thực 

tế của địa phương. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động bơi an toàn, phòng, chống đuối 

nước và Lễ phát động “Toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước” 

huyện Quế Phong năm 2022, yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị và UBND 

các xã, thị trấn triển khai thực hiện đạt hiệu quả./. 

Nơi nhận: 
- Sở Văn hóa và Thể thao (b/c); 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, đơn vị liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

-  Lưu: VT, VH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lô Thị Nguyệt 
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