
BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

             Số:            /KH-BVHTTDL        Hà Nội, ngày           tháng         năm 2019 

 

KẾ HOẠCH  

Tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi 

phòng, chống đuối nước năm 2020 

 

Thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục thể thao; 

Quyết định 234/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyêṭ 

Chương trình phòng, chống tai naṇ, thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020; Chỉ 

thi ̣ số 17/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ 

đạo, thực hiện công tác phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho hoc̣ 

sinh, trẻ em; Quyết định số 4285/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Chương 

trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2016-2020 của ngành 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế 

hoạch tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước 

năm 2020 (sau đây gọi tắt là Lễ phát động), cụ thể 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 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    

- Tổ chức Lễ phát động phải 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 Lễ phát động 

và triển khai các hoạt động bơi lội phòng, chống đuối nước. 

II. HÌNH THỨC, QUY MÔ VÀ THÀNH PHẦN  

1. Tổ chức Lễ phát động và triển khai thí điểm tiêu chí đánh giá trẻ 

em biết bơi và kỹ năng phòng, chống đuối nước năm 2020. 

1.1. Thời gian, địa điểm: dự kiến cuối tháng 3, 4 và 5/2019 tại Lào Cai,  

Quảng Nam và Khánh Hòa. 

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thể dục thể thao.  

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể 

thao các tỉnh/thành: Lào Cai, Quảng Nam và Khánh Hòa. 
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1.2. Quy mô, nội dung chương trình: Tổng cục Thể dục thể thao phối 

hợp với các địa phương đăng cai ban hành kế hoạch và chương trình riêng. 

2. Lễ phát động tổ chức tại các địa phương. 

2.1. Thời gian và địa điểm:  

- Thời gian: Tổ chức vào ngày 01/6/2020. 

- Địa điểm: Tổ chức Lễ phát động tại tất cả các bể bơi hiện có trên phạm 

vi toàn quốc. 

2.2. Quy mô và thành phần tham gia:  

- Vận động mọi đối tượng, đặc biệt là toàn thể trẻ em thuộc các xã, phường, 

thị trấn, trường học trên phạm vi toàn quốc tham gia Lễ phát động. 

- Vận động nhân dân, các bậc phụ huynh tích cực đưa trẻ em tham gia các 

hoạt động hưởng ứng Lễ phát động. 

2.3. Hình thức:  

Tùy tình hình thực tế, các địa phương lựa chọn các đơn vị để tổ chức Lễ 

phát động điểm cấp tỉnh/thành và chỉ đạo các đơn vị, xã, phường, thị trấn, 

trường học, 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 đơn vị, địa phương 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.v.v… 

2.4. 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 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 triển 

thể lực tầm vóc”; “Học bơi để an toàn trong môi trường nước”; “Toàn dân hưởng 

ứng Chương trình sức khỏe 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 kênh của Đài Truyền hình các 

phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương. 

3. Kinh phí 

Kinh phí được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của 

của các đơn vị, địa phương và các nguồn tài trợ. 

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

1.1. Giao cho Tổng cục Thể dục thể thao là cơ quan thường trực, chịu 

trách nhiệm: 
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- Phối hợp với các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức Lễ phát động 

quy mô quốc gia và triển khai thí điểm tiêu chí đánh giá trẻ em biết bơi và kỹ 

năng phòng, chống đuối nước năm 2020; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, vận động gia đình, trường học và toàn xã hội quan tâm tạo điều kiện cho  

trẻ em và cộng đồng tập luyện môn bơi, các kỹ năng phòng chống đuối nước. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và 

Thể thao các tỉnh/thành  phối hợp với các ngành, đoàn thể liên quan tổ chức Lễ 

phát động và triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em 

năm 2020 trên địa bàn. 

- Tổ chức 04 lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực dạy bơi, dạy 

kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước, kỹ năng sơ cấp cứu cho đội ngũ 

cán bộ, giáo viên, hướng dẫn viên của các tỉnh/thành từ tháng 3 đến 7/2020, tại 

04 tỉnh/thành: TP. Hải Phòng, TP. Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Phú Yên. 

- Tổ chức Hội nghị tổng kết và hướng dẫn các tỉnh/thành phố tổng kết 

Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2016-2020 

của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào cuối năm 2020. 

- Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này tại các địa phương, tổng 

hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kết quả tổ chức Lễ 

phát động và tình hình triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối 

nước trẻ em năm 2020 và giai đoạn 2016 -2020 của các địa phương. 

1.2. Vụ Gia đình: Phối hợp với Ban Gia đình và Xã hội, Hội Liên hiệp phụ 

nữ các tỉnh/thành 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 

đưa trẻ em tham gia Lễ phát động và thường xuyên tham gia học bơi, học kỹ năng 

an toàn trong môi trường nước. 

1.3. Các cơ quan báo chí thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch: 

- Phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông Trung ương và địa 

phương phổ biến, tuyên truyền những quy định mới về chính sách dành đất đai, 

đầu tư cơ sở vật chất và ưu tiên phát triển môn bơi trong nhà trường được quy 

định trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục thể thao. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác tổ chức Lễ phát động và tình hình 

triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em năm 2020 

và giai đoạn 2016 -2020 của các địa phương. 

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các 

tỉnh/thành: 

- Tham mưu xây dựng kế hoạch, triển khai, đề xuất báo cáo ủy ban nhân 

dân tỉnh/thành quy hoạch đất, đầu tư cơ sở vật chất, xây lắp bể bơi, bố trí kinh 

phí tổ chức Lễ phát động và đẩy mạnh triển khai Chương trình bơi an toàn, 

phòng chống đuối nước trẻ em năm 2020 phù hợp với tình hình thực tiễn của 

địa phương.  

- Chỉ đạo, hướng dẫn quận, huyện, thị xã, các đơn vị, xã, phường, thị 

trấn, trường học, cơ sở hoạt động thể thao dưới nước tổ chức Lễ phát động năm 
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2020 và tổng kết, rút kinh nghiệm kết quả triển khai Chương trình giai đoạn 2016 

- 2020; Tổ chức tập huấn xây dựng đội ngũ 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, tổ chức giải bơi và hội thi cứu đuối cho 

học sinh, thanh thiếu nhi và nhân dân trên địa bàn. 

- Đẩy mạnh phối hợp liên ngành triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải 

pháp phòng, chống đuối nước trẻ em; đề xuất các cấp chính quyền đầu tư xây 

dựng sân bãi, nhà tập thể dục thể thao, khu vui chơi giải trí 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 triển khai Chương trình bơi an 

toàn, phòng chống tai nạn đuối nước trẻ em nhằm rút kinh nghiệm, học tập, triển 

khai cách làm hiệu quả của các đơn vị điển hình để nhân rộng tới các xã, phường, 

trường học trong phạm vi toàn tỉnh/thành phố. 

- Tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối 

nước trẻ em giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn. 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả tổ chức Lễ phát động và triển khai Chương 

trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2020 và giai đoạn 2016 -

2020 của đơn vị mình về Tổng cục Thể dục thể thao, số 36 Trần Phú, Ba Đình, 

Hà Nội trước ngày 20/11/2020 (Địa chỉ liên hệ: Chuyên viên Lê Văn Quảng; 

điện thoại: 0912179086, email: lequangttqc1962@gmail.com). 

Trong quá trình triển khai Kế hoạch, nếu có phát sinh, vướng mắc đề nghị 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh/thành thông 

tin kịp thời về Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (qua Tổng cục Thể dục thể thao) 

để được hướng dẫn, giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ trưởng (để báo cáo); 
- Ban Tuyên giáo Trung ương (để báo cáo); 

- Văn phòng Chính phủ (Vụ KGVX); 

- UBND các tỉnh/thành; 
- Các Bộ: GDĐT,Y tế, LĐTBXH; 

- Bộ GTVT; Bộ CA; Hội Nông dân VN; 

- TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 

- TW HLH Phụ nữ Việt Nam; 
- Đài truyền hình VN; 

- Các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục TDTT; 

- Các cơ quan báo chí thuộc Bộ; 
- Ủy ban OLP Việt Nam; 

- HH Thể thao dưới nước Việt Nam; 

- Sở VHTTDL, Sở VHTT các tỉnh/thành; 
- Lưu: VT, TCTDTT, Q.200. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

                  

                                      

 

 

Lê Khánh Hải 
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