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KẾ HOẠCH
Thực hiện Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước
cho trẻ em, học sinh năm 2022
Căn cứ Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 25/3/2021 của UBND huyện về việc
phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2021-2025, định hướng
đến năm 2030;
Căn cứ Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 16/5/2022 của UBND huyện về việc
triển khai thực hiện Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em giai
đoạn 2022 - 2030 trên địa bàn huyện Đồng Phú;
Căn cứ Biên bản làm việc ngày 09/10/2019 giữa Phòng Kinh tế và Hạ tầng,
Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào
tạo về việc thống nhất nội dung tham mưu UBND huyện đầu tư cơ sở vật chất để
triển khai Chương trình thí điểm bơi an toàn cho trẻ em năm 2019;
Căn cứ Công văn số 1268/SGDĐT-GDTrH ngày 16/5/2022 của Sở Giáo dục
và Đào tạo về tăng cường phòng, chống đuối nước trẻ em, học sinh.
Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình bơi an
toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em, học sinh năm 2022, cụ thể như sau:
1. Mục đích:
- Tăng cường sự phối hợp giữa Phòng Giáo dục và Đào tạo và các ban, ngành,
địa phương đối với việc quản lý, tổ chức các hoạt động bơi và phát triển phong trào
tập luyện bơi an toàn; phòng, chống đuối nước trẻ em, học sinh góp phần từng bước
giảm tỷ lệ đuối nước trên địa bàn huyện.
- 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 gia đình phụ huynh và học sinh, đặc
biệt đối tượng trẻ em 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.
- Vận động các tổ chức, cá nhân đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức
các hoạt động bơi, dạy bơi và các kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em trên
địa bàn huyện.
- Tổ chức các lớp học bơi cho trẻ em, học sinh để nâng dần tỷ lệ trẻ em, học
sinh biết bơi trong cộng đồng.
2. Yêu cầu:
- Triển khai các văn bản chỉ đạo của TW, địa phương đối với Chương trình bơi

an toàn; phòng chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2022-2030.
- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 16/5/2022 của UBND
huyện về việc triển khai thực hiện Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước
trẻ em giai đoạn 2022 - 2030 trên địa bàn huyện Đồng Phú đến cơ sở.
- Tổ chức các lớp bơi cứu đuối ngay trong năm 2022 khi được cấp có thẩm
quyền phê duyệt, bố trí kinh phí thực hiện.
- Vận động các nguồn lực xã hội đóng góp cho việc triển khai Chương trình
bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em, học sinh.
3. Chỉ tiêu cụ thể:
- 100% các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch phòng, chống đuối nước cho trẻ
em, học sinh.
- Mở 15 lớp bơi với khoảng 300 trẻ em, học sinh từ ngân sách nhà nước.
- Vận động xây dựng từ 1-2 bể bơi di động tại các cơ sở giáo dục trong huyện.
- 100% học sinh được trang bị kiến thức về phòng, chống đuối nước.
- Đảm bảo 100% các cơ sở tổ chức hoạt động bơi, lặn, vui chơi giải trí dưới
nước có huấn luyện viên, hướng dẫn viên dạy bơi, nhân viên cứu hộ đuối nước được
tập huấn kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn do cơ quan có thẩm quyền chứng nhận và
đảm bảo các điều kiện về trang thiết bị chuyên môn, vệ sinh, an toàn theo quy định
của pháp luật.
4. Các giải pháp thực hiện:
a. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, giáo dục, vận động xã hội nhằm
nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước cho trẻ em,
gia đình, trường học, cộng đồng và xã hội:
- Triển khai Quyết định 4704/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2021 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về Phê duyệt Tài liệu hướng dẫn giáo dục phòng tránh đuối nước cho học
sinh.
- Tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức gia đình, nhà trường và toàn xã hội
về vai trò, tác dụng của môn bơi để giúp trẻ em biết bơi, rèn luyện kỹ năng an toàn
phòng, chống tai nạn nước đuối nước, nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực, rèn luyện
nghị lực và ý chí cho trẻ em.
- Tổ chức phát động học sinh tập luyện môn bơi kết hợp tổ chức Khai mạc các
hoạt động hè cho trẻ em vào dịp tháng 5 và ngày mùng 1 tháng 6 nhằm tuyên truyền,
vận động cộng đồng và trẻ em tích cực tập luyện tập môn bơi và rèn luyện kỹ năng an
toàn trong môi trường nước, kỹ năng cứu đuối an toàn.
- Phối hợp các cơ quan truyền thông địa phương viết tin, bài, đưa tin và tăng
cường các hoạt động, hình thức, nội dung tuyên truyền về các hoạt động dạy bơi, học
bơi của cộng đồng và trẻ em; biểu dương, giới thiệu những tập thể, cá nhân điển hình
tiên tiến về tập luyện, thi đấu các môn bơi và đóng góp phát triển phong trào tập
luyện môn bơi ở các đơn vị, địa phương.
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b. Nâng cao năng lực cho đội ngũ viên chức, huấn luyện viên, cộng tác
viên, hướng dẫn viên về phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước trẻ em:
- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa và Thể thao, Phòng Văn hóa và Thông tin
phổ biến bộ tài liệu, video clip, tranh ảnh, tờ rơi hướng dẫn về các kỹ thuật bơi cơ
bản, kỹ năng an toàn trong môi trường nước, kỹ năng cứu đuối an toàn.
- Phối hợp, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và nâng cao năng lực chuyên
môn cho đội ngũ viên chức, huấn luyện viên, cộng tác viên, hướng dẫn viên của
ngành và các tổ chức, cá nhân hoạt động bơi, lặn, vui chơi giải trí dưới nước về
phương pháp dạy bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em.
- Tham gia, phối hợp, tổ chức các giải bơi, lặn cứu đuối, cuộc thi kiến thức,
nghiệp vụ chuyên môn nhằm nâng cao năng lực đội ngũ viên chức, huấn luyện viên,
cộng tác viên, hướng dẫn viên dạy bơi và nhân viên cứu hộ đuối nước.
c. Kiện toàn và phát triển mạng lưới dịch vụ đảm bảo an toàn cho trẻ em
trong môi trường nước:
- Các nhà trường chủ động phối hợp các ngành, đoàn thể tham mưu với UBND
các cấp ưu tiên, quan tâm dành quỹ đất và đầu tư xây dựng bể bơi công lập thuộc
quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngành Giáo dục và Đào tạo tại các
khu vực trường học, gần trường học, khu vực đông dân cư.
- Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện đầu tư xây dựng bể bơi,
hồ bơi tại các xã, thị trấn, trường học để tạo điều kiện cho trẻ em, học sinh được học
bơi và tập luyện bơi đảm bảo thực hiện các quy định về chuyên môn, vệ sinh, an toàn
tại các điểm dạy và học bơi, lặn cho trẻ em.
- Khuyến khích các bể bơi công lập có chế độ miễn, giảm tiền thuê bể bơi, tiền
học phí cho trẻ em, học sinh phổ thông và dành ít nhất 30% thời gian hoạt động cho
các trường học thực hiện chương trình dạy bơi cho học sinh.
d. Kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm kết quả thực hiện:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trung Tâm Văn hóa và Thể thao,
Phòng Văn hóa và Thông tin tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả dạy của các lớp bơi,
cấp giấy chứng nhận cho những học viên đủ điều kiện; số trẻ em học bơi, học kiến
thức kỹ năng phòng, chống đuối nước, số trẻ em biết bơi; số giải, hội thi bơi dành cho
trẻ em và cộng đồng; việc thực hiện các quy định về chuyên môn, vệ sinh, an toàn tại
các điểm dạy và học bơi, lặn các điểm vui chơi, giải trí dưới nước cho trẻ em.
- Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm, đề xuất nhiệm vụ, giải
pháp triển khai phù hợp với yêu cầu thực tiễn.
5. Kinh phí:
a. Kinh phí thực hiện được bố trí trong dự toán chi ngân sách Nhà nước hàng
năm của Phòng Giáo dục và Đào tạo và các trường theo phân cấp ngân sách Nhà
nước hiện hành.
b. Huy động các nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong, ngoài huyện và
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các nguồn thu hợp pháp khác.
6. Tổ chức thực hiện:
a. Phòng Giáo dục và Đào tạo:
- Đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở giáo dục triển khai các nội dung nhiệm vụ theo
Kế hoạch này. Đưa các nội dung triển khai Chương trình thành tiêu chí thi đua của
các cơ sở giáo dục trên địa bàn.
- Phối hợp với Trung tâm Văn hoá và Thể thao huyện, Phòng Văn hóa và
Thông tin, Đài Truyền thanh và Truyền hình huyện tiếp nhận, tuyên truyền, phổ biến
tài liệu, tờ rơi, Video Clip hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về bơi an toàn phòng,
chống đuối nước nhằm nâng cao nhận thức của trẻ em, học sinh, các ngành, tổ chức
đoàn thể, gia đình, nhà trường và toàn xã hội, đồng thời giúp trẻ em nắm bắt kỹ năng
an toàn trong môi trường nước, biết bơi, kỹ năng phòng, chống nước đuối nước, nâng
cao sức khỏe, nghị lực và ý chí cho trẻ em.
- Tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch; tổ chức Hội
khỏe Phù đổng, các giải bơi hàng năm. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện các hoạt
động này tại cơ sở.
- Chịu trách nhiệm theo dõi việc thực hiện đối với các cơ sở giáo dục, ban
ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn; tổng hợp, báo cáo kết quả
triển khai thực hiện trên địa bàn huyện gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện
hàng năm.
b. Các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện:
- Xây dựng Kế hoạch thực hiện, đưa nội dung tuyên truyền giáo dục kiến thức
về phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em vào giờ học với các hình thức: Lồng
ghép trong các buổi dạy môn thể dục, chương trình sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt
Đoàn, Đội, sinh hoạt hè...; hướng dẫn các lớp học ký cam kết thực hiện Trường học
an toàn cho trẻ em.
- Phổ biến, tuyên truyền kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước trẻ em cho
học sinh, giáo viên và các bậc phụ huynh học sinh.
- Tổ chức phát động học sinh tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước, các
giải bơi, thi tuyên truyền viên, tìm hiểu về những kỹ năng an toàn trong môi trường
nước cho học sinh, nhằm khuyến khích, động viên cho phong trào tập luyện bơi trong
nhà trường.
- Cử giáo viên tham gia các lớp tập huấn bơi an toàn, sơ cấp cứu, kỹ thuật cứu
đuối do các cấp, các ngành tổ chức, nhân rộng các điển hình tiên tiến về dạy bơi, kỹ
năng an toàn trong môi trường nước, phòng, chống đuối nước cho trẻ em phù hợp với
điều kiện thực tiễn tại các trường học.
- Tham gia, tổ chức các giải, hội thi bơi, cứu đuối an toàn; hội thi tuyên truyền
tìm hiểu kiến thức, kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho học sinh hằng năm
nhằm khuyến khích, động viên và phát triển phong trào tập luyện bơi, kiến thức
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phòng, chống đuối nước cho học sinh tại các trường học.
- Vận động đầu tư xây dựng bể bơi, bể bơi di động đơn giản tại trường học để
tạo điều kiện cho trẻ em, học sinh được học bơi và tập luyện bơi.
- Định kỳ hàng năm, trước ngày 15/12 báo cáo kết quả thực hiện gửi về Phòng
Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp.
c. Đề nghị UBND xã, thị trấn:
- Tham mưu dành quỹ đất và nguồn lực để đầu tư xây dựng bể bơi công lập
thuộc quản lý của địa phương (trước hết là đầu tư các bể bơi bạt đơn giản) tại các
khu vực gần trường học, khu vực đông dân cư và có chế độ miễn, giảm tiền thuê bể
bơi, tiền học phí cho trẻ em, học sinh các trường học thực hiện chương trình dạy bơi
cho học sinh. Vận động, khuyến khích các tổ chức, cá nhân trên địa bàn đầu tư xây
dựng bể bơi, hồ bơi tại địa phương để tạo điều kiện cho trẻ em, học sinh và người dân
được học bơi và tập luyện môn bơi, lặn.
- Tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi kết hợp tổ chức các hoạt
động hè (tổ chức giải thi bơi; thi tìm hiểu kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối
nước; tổ chức các trò chơi vận động dưới nước…) cho trẻ em vào dịp tháng 5 và
ngày mồng 01/6 hàng năm phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của địa phương.
- Tổ chức đánh giá trẻ em biết bơi, kỹ năng phòng, chống đuối nước của địa
phương theo hướng dẫn của cấp trên.
- Tích cực tham gia các hoạt động thi đấu bơi do các ngành, các cấp tổ chức.
- Cân đối, phân bổ hợp lý các nguồn kinh phí từ ngân sách, huy động đầu tư từ
các cá nhân, tổ chức xã hội xây dựng hồ bơi tiêu chuẩn, hồ bơi đơn giản... tại địa
phương, các cụm dân cư hoặc địa điểm liên trường học phục vụ tổ chức dạy bơi cho
trẻ em.
- Chủ trì, phối hợp rà soát các điểm hố sâu, ao, hồ, suối... thường xảy ra tai nạn
đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để lắp đặt các rào chắn, biển
cảnh báo giúp người dân và trẻ em biết phòng, tránh.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình bơi an toàn, phòng, chống
đuối nước trẻ em, học sinh năm 2022. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có
phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND huyện (qua Phòng Giáo và
Đào tạo) để xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận:

TRƯỞNG PHÒNG

- UBND huyện;
- Phòng VH và TT;
- TT Văn hóa - Thể thao;
- UBND xã, thị trấn;
- Các cơ sở giáo dục trong huyện;
- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT;
- CM: MN, TH, THCS;
- Lưu: VT, GDTC.

Hoàng Thanh Sỹ
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