
UBND HUYỆN GIAO THUỶ 

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 

Số:        /TB-VHTT 
 

V/v đăng kí tham gia Khóa học Bơi cứu đuối 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Giao Thuỷ, ngày      tháng 8 năm 2022 

   

 

Kính gửi:  

 

 

 - Các cơ quan, đơn vị; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

 - Các cơ sở kinh doanh hoạt động bơi, lặn. 

 

Thực hiện Công văn số 785/TB-SVHTTDL ngày 01/8/2022 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định về việc triệu tập học viên Khóa học Bơi cứu đuối 

2022 tại Nam Định. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định phối hợp với Ủy 

ban Olympic Việt Nam tổ chức Khóa học Bơi cứu đuối 2022 cho Hướng dẫn viên cơ 

sở về chương trình Bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em tại Nam Định năm 

2022. 

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Giao Thủy thông báo Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn; các cơ sở kinh doanh hoạt động bơi, lặn trên địa bàn huyện Khóa học Bơi 

cứu đuối 2022, nội dung cụ thể như sau: 

1. Đối tượng tham dự: 50 Hướng dẫn viên cơ sở 

2. Thời gian học: Từ ngày 16/8/2022 đến hết ngày 20/8/2022 

3. Địa điểm: Bể bơi trong nhà, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể 

thao tỉnh Nam Định. Đường 10, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định. 

4. Chương trình: 

Thời gian Sáng từ 7h30 đến 11h30 Chiều từ 14h đến 17h 

Thứ Ba 

Ngày 16/8 
Chuyên đề 1: Thể thao Olympic 

Chuyên đề 2 (Lý thuyết): Hô hấp 

nhân tạo và sơ cấp cứu người bị đuối 

nước 

Thứ Tư 

Ngày 17/8 

Chuyên đề 3: 

- Thực hành hô hấp nhân tạo và sơ 

cấp cứu người bị đuối nước. 

- Kiểm tra hô hấp nhân tạo và sơ 

cấp cứu người bị đuối nước. 

Chuyên đề 4 (Lý thuyết): Hướng 

dẫn phổ biến kiến thức đuối nước và 

các biện pháp phòng ngừa; các kỹ 

năng phòng chống đuối nước cho trẻ 

em. 

Thứ Năm 

Ngày 18/8 

Chuyên đề 5 (Lý thuyết): Hướng 

dẫn phổ biến kiến thức đuối nước 

và các biện pháp phòng ngừa; các 

kỹ năng phòng chống đuối nước 

cho trẻ em. 

Chuyên đề 6: Thực hành các kỹ 

năng thoát hiểm, xử lý tình huống ở 

dưới nước. 
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Thứ Sáu 

Ngày 19/8 

Chuyên đề 7: Thực hành các kỹ 

năng cứu đuối (gián tiếp và trực 

tiếp) 

Chuyên đề 8: Thực hành bơi, lặn và 

các kỹ năng đã học 

Thứ Bảy 

Ngày 20/8 

Chuyên đề 9: Thực hành các kỹ 

năng đứng nước, nổi sấp, nổi ngửa 

và các kiểu bơi 

Chuyên đề 10: 

- 14h - 16h30: Kiểm tra, tổng hợp, 

đánh giá kết quả thực hành 

- 16h30 - 17h: Bế mạc, trao Chứng 

chỉ 

5. Hồ sơ đăng ký tham dự: 

- 01 bản sao CMT/CCCD có công chứng; 

- 02 ảnh 4x6cm nền trắng. 

6. Công tác chuyên môn và kinh phí tổ chức: 

- Ban Tổ chức chịu trách nhiệm kinh phí tổ chức Khóa học; 

- Chứng chỉ hoàn thành Khóa học do Ủy ban Olympic Việt Nam cấp; 

- Học viên tham gia Khóa học tự túc kinh phí đi lại, ăn ở … 

7. Yêu cầu: 

- Học viên tham gia tự nghiên cứu tài liệu trước khi lên lớp; 

- Khai giảng, lý thuyết và tổng kết lớp tại Hội trường; 

- Thực hành tại Bể bơi học viên chuẩn bị trang phục Bơi. 

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

các cơ sở kinh doanh hoạt động bơi, lặn thông báo đến toàn thể nhân dân được biết, 

có nhu cầu đăng ký tham gia Khóa học và quan tâm, tạo điều kiện cho các đồng chí 

học viên trong đơn vị đi học đảm bảo thực hiện tốt chương trình, kế hoạch. 

Đăng ký tham gia Khóa học, đề nghị các đơn vị liên hệ Phòng Văn hóa và 

Thông tin huyện Giao Thủy trước ngày 09/8/2022.  

Thông tin liên hệ: Đ/c Khương - Cán bộ Phòng VH&TT, số điện thoại 

0972220612. 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND huyện; (để báo cáo) 

- Như trên; 

- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

Phùng Hữu Thảo 
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