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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HẠ HOÀ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc        
  

Số:  278  /KH-UBND Hạ Hoà, ngày  13  tháng 3 năm 2017 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chƣơng trình bơi an toàn, phòng, chống  

đuối nƣớc trẻ em huyện Hạ Hoà giai đoạn 2017 - 2020  

 

 

Thực hiện Quyết định số 4285/QĐ-BVHTTDL ngày 08/12/2016 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 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; Kế hoạch số 378/KH-UBND ngày 07/02/2017 của 

UBND tỉnh Phú Thọ về việc thực hiện Chương trình bơi an toàn, phòng, 

chống đuối nước cho trẻ em tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2017-2020; Ủy ban nhân 

dân huyện Hạ Hoà xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình bơi an toàn, 

phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2017-2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU 

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự 

phối hợp của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề 

nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, sự tham gia của mỗi cá nhân, từng 

gia đình và cả cộng đồng đối với việc quản lý, tổ chức các hoạt động bơi và 

phát triển phong trào tập luyện bơi cho trẻ em trên địa bàn huyện. 

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và các kiến thức phòng chống tai nạn 

thương tích, đặc biệt là tai nạn do đuối nước cho thiếu nhi trên địa bàn huyện. 

- Tăng cường và đẩy mạnh hoạt động giáo dục kỹ năng phòng ngừa, ứng 

phó, bảo vệ bản thân và cộng đồng trước các tình huống cần thiết.   

- Nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ công chức, viên chức, huấn 

luyện viên, cộng tác viên, hướng dẫn viên của ngành Văn hóa và các ngành, các tổ 

chức, đoàn thể liên quan về công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em. 

- Từng bước giảm tai nạn đuối nước ở trẻ em, góp phần nâng cao thể lực, 

tầm vóc người Việt Nam. 

Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước phải đảm bảo tính thiết 

thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm. 

II. MỤC TIÊU ĐẾN NĂM 2020 

- 100% các xã, thị trấn trên địa bàn triển khai thực hiện Chương trình bơi 

an toàn cho trẻ em. 

- Phấn đấu 40% trẻ em trong độ tuổi tiểu học, trung học cơ sở biết các kỹ 

năng an toàn trong môi trường nước. 

- Đảm bảo 100% các cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bơi có huấn luyện 

viên, hướng dẫn viên, nhân viên cứu hộ và đảm bảo các điều kiện về vệ sinh, 

an toàn theo quy định của pháp luật. 
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- Đảm bảo 100% các địa điểm tổ chức hoạt động vui chơi giải trí dưới 

nước có nhân viên cứu hộ, được tập huấn cứu đuối nước do cơ quan có thẩm 

quyền chứng nhận và có các trang thiết bị cứu hộ theo quy định. 

III. NỘI DUNG CỦA CHƢƠNG TRÌNH 

1. Tuyên truyền, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức, kiến 

thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước trẻ em cho trẻ em, gia đình, trường 

học, cộng đồng và xã hội. 

2. Nâng cao năng lực về phòng, chống đuối nước trẻ em cho đội ngũ công 

chức, viên chức, huấn luyện viên, cộng tác viên, hướng dẫn viên của ngành văn 

hóa và các ngành, đoàn thể liên quan. 

3. Triển khai các hoạt động phòng, chống đuối nước trẻ em, xây dựng thí 

điểm mô hình trẻ em toàn xã biết bơi, học sinh toàn trường biết bơi và nhân rộng 

mô hình phòng, chống đuối nước trẻ em.   

4. Phát triển mạng lưới dịch vụ đảm bảo an toàn cho trẻ em trong môi 

trường nước. 

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động xã hội nhằm 

nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nƣớc cho trẻ em 

- Xây dựng bộ tài liệu chuyên môn về các kỹ thuật bơi cơ bản, kỹ năng an 

toàn trong môi trường nước, kỹ năng phòng, chống đuối nước trẻ em. 

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo phổ biến, tuyên truyền kiến thức, 

kỹ năng phòng, chống đuối nước trẻ em cho học sinh, giáo viên và các bậc phu 

huynh học sinh. 

- Phối hợp với các ngành, đoàn thể liên quan tổ chức tuyên truyền về 

phòng, chống đuối nước trẻ em, vận động các gia đình thường xuyên quan tâm, 

giám sát con em mình đặc biệt trong thời gian nghỉ hè, mùa mưa bão và các 

đợt thiên tai. 

- Phối hợp với các cơ quan báo chí của tỉnh, tuyên truyền nhằm nâng cao 

nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về phòng, chống 

đuối nước trẻ em. 

2. Nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức, huấn luyện 

viên, cộng tác viên, hƣớng dẫn viên về phòng, chống đuối nƣớc trẻ em 

- Tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức và nâng cao năng lực chuyên 

môn cho đội ngũ công chức, viên chức, huấn luyện viên, cộng tác viên, hướng 

dẫn viên của ngành văn hóa và các ngành, đoàn thể liên quan về kỹ thuật bơi an 

toàn, kỹ năng phòng, chống đuối nước trẻ em và phương pháp sơ cứu, cấp cứu 

người bị đuối nước. 

- Tổ chức giải thi bơi, lặn cứu đuối cho đội ngũ công chức, viên chức, 

huấn luyện viên, cộng tác viên, hướng dẫn viên. 

3. Triển khai các hoạt động phòng, chống đuối nƣớc trẻ em 

- Đánh giá thực trạng trẻ em tử vong do đuối nước và công tác phòng, 

chống đuối nước trẻ em trên địa bàn huyện. 

- Triển khai kế hoạch thí điểm phổ cập bơi cho trẻ em, xây dựng và nhân 

rộng mô hình trẻ em toàn xã biết bơi, học sinh toàn trường biết bơi. 
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- Tổ chức dạy bơi, các kỹ năng phòng, chống đuối nước trẻ em, học sinh. 

- Tổ chức các giải bơi, thi tuyên truyền viên, tìm hiểu về kỹ năng an toàn 

trong môi trường nước cho học sinh, nhằm khuyến khích, động viên phong 

trào tập luyện bơi trong nhà trường. 

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá, hướng dẫn việc thực hiện Chương trình. 

4. Kiện toàn và phát triển mạng lƣới dịch vụ đảm bảo an toàn cho trẻ 

em trong môi trƣờng nƣớc 

- Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

tham mưu với Ủy ban nhân dân huyện dành quỹ đất và đầu tư xây dựng bể bơi 

ưu tiên tại các khu vực gần trường học, khu vực đông dân cư. 

- Thống kê, đánh giá các thiết chế bơi, lặn, các cơ sở dạy bơi, bể bơi, hồ 

bơi các điểm vui chơi, giải trí dưới nước, việc thực hiện các quy định vệ sinh, 

an toàn tại các địa điểm dạy và học bơi, lặn. 

- Vận động các tổ chức, cá nhân 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. 

- Tăng cường kiểm tra công tác tổ chức dịch vụ bơi và việc đảm bảo an 

toàn cho trẻ em khi tham gia bơi, lặn. 

5. Lộ trình thực hiện: 

- Gắn với lộ trình xây dựng nông thôn mới:  

+ Năm 2017: Xây dựng bể bơi tại các trường tiểu học: Y Sơn, Mai Tùng. 

+ Năm 2018: Xây dựng bể bơi tại các trường tiểu học: Chuế Lưu, Vụ 

Cầu, THCS Chuế Lưu. 

+ Năm 2019: Xây dựng bể bơi tại các trường tiểu học, THCS: Văn Lang, 

Bằng Giã. 

+ Năm 2020: Xây dựng bể bơi tại các trường tiểu học, THCS: Hiền 

Lương, Gia Điền. 

- Khuyến khích các xã, thị trấn thực hiện xã hội hoá, đầu tư xây dựng cơ 

sở vật chất bơi an toàn, chống đuối nước cho trẻ em. 

6. Đánh giá, rút kinh nghiệm kết quả triển khai thực hiện Chƣơng trình 

- Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện Chương trình. 

- Khen thưởng các tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc, đưa việc thực hiện 

Chương trình thành một trong những tiêu chí đánh giá thi đua hàng năm. 

V. KINH PHÍ 

- Tổng kinh phí thực hiện:  1.880.000.000đ. Trong đó:  

 + Xây dựng bể bơi an toàn cho học sinh trường tiểu học, THCS tại các 

xã đạt chuẩn nông thôn mới: 1.560.000.000đ. 

 + Tập huấn huấn luyện viên, cộng tác viên, giáo viên thể thao: 320.000.000đ. 

- Kinh phí thực hiện từ ngân sách huyện. Các nguồn kinh phí tài trợ của 

các tổ chức, cá nhân, các nguồn thu hợp pháp khác. 
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VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hoá và Thông tin: 

 - Tham mưu xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện Chương trình bơi an 

toàn, phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em tại địa phương; hướng dẫn các cơ 

quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình. 

- Tổ chức tuyên truyền, cung cấp tài liệu về kỹ thuật bơi cơ bản, kỹ năng 

an toàn trong môi trường nước và phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên đôn đốc, theo dõi và 

kiểm tra việc thực hiện Chương trình trên địa bàn. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý, hướng dẫn, thanh tra, kiểm 

tra các cơ sở tổ chức hoạt động bơi, lặn, hoạt động vui chơi giải trí dưới nước 

tại các điểm du lịch; đảm bảo các điều kiện về vệ sinh và an toàn theo quy định 

của pháp luật. 

- Đưa các nội dung triển khai Chương trình thành tiêu chí thi đua của các 

đơn vị, hàng năm tiến hành sơ kết, đáng giá, rút kinh nghiệm và khen thưởng 

cho các đơn vị, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. 

2. Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Du lịch: 

- Tổ chức tuyên truyền trực quan tại các điểm pano tuyên truyền của huyện 

về phòng chống đuối nước cho trẻ em. 

- Tổ chức tập huấn cho đội ngũ công chức, viên chức, huấn luyện viên, 

cộng tác viên, hướng dẫn viên, nhân viên cứu hộ, giáo viên thể thao của các xã, 

thị trấn, trường học về kỹ thuật bơi an toàn, kỹ năng phòng, chống đuối nước 

trẻ em và phương pháp sơ cứu, cấp cứu người bị đuối nước và triển khai thí 

điểm tại một số trường học. 

- Tổ chức dạy bơi, hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em; 

kiểm tra, đánh giá kiến thức và kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em. 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo: 

- Phổ biến, tuyên truyền kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước trẻ 

em cho học sinh, giáo viên và các bậc phu huynh học sinh. 

- Nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục về 

phòng, chống đuối nước trẻ em. Lồng ghép nội dung giáo dục phòng, chống 

đuối nước trẻ em trong các hoạt động giảng dạy ở nhà trường, đặc biệt chú ý 

hướng dẫn kỹ năng bơi lội, kỹ năng an toàn trong môi trường nước. 

- Xây dựng và triển khai thí điểm bể bơi tại các xã trong lộ trình xây dựng 

nông thôn mới, triển khai công tác dạy bơi và các kỹ năng cứu đuối nước cho 

học sinh tại một số trường tiểu học, trung học cơ sở. 

4. Phòng Y tế:  

Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong việc thực hiện cấp cứu, 

điều trị cho trẻ em bị tai nạn đuối nước; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y 

tế về phòng, chống đuối nước cho trẻ em. 

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch:  

Phối hợp với các phòng, ban có liên quan căn cứ khả năng cân đối nguồn 

lực, bố trí kinh phí để triển khai thực hiện kế hoạch giai đoạn 2017-2020 theo 
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quy định của Luật ngân sách Nhà nước; thực hiện việc thanh, quyết toán kinh 

phí được bố trí hàng năm theo qui định. 

6. Huyện đoàn Hạ Hoà: 

- Phối hơp̣ với các cơ quan , đơn vị trong khối tuyên truyền đẩy maṇh 

công tác tuyên truyền trên các phương tiêṇ thông tin đaị chúng để triển khai 

thưc̣ hiêṇ Chương trình. 

- Chỉ đạo đoàn thanh niên các xã, thị trấn khảo sát các địa điểm có nguy 

cơ gây mất an toàn tại các hồ bơi, bến bãi dọc các sông suối, ao, hồ, các đập 

nước đồng thời treo biển cảnh báo, treo băng rôn, khẩu hiệu khuyến cáo người 

dân và trẻ em. 

- Thành lập các đội tuyên truyền măng non để tuyên truyền về phòng 

chống tai nạn thương tích ở trẻ em, đặc biệt là tai nạn đuối nước. 

- Thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện tại chỗ, hỗ trợ cho trẻ em 

có nhu cầu học bơi tại các địa phương. 

7. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

- Xây dựng triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình bơi an toàn, 

phòng, chống đuối nước trẻ em; lồng ghép việc thực hiện kế hoạch với các 

chương trình phát triển kinh tế xã hội và các chương trình khác có liên quan 

của địa phương. 

- Bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương, huy động nguồn lực xây 

dựng các thiết chế văn hóa cho trẻ em phù hợp với điều kiện của địa phương 

nhằm tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em. 

- Thường xuyên rà soát các khu vực xảy ra hoặc 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 học sinh, trẻ em nhất là trong dịp hè, mùa mưa bão. 

 

Trên đây là Kế hoạch Thực hiện Chương trình bơi an toàn, phòng, chống 

đuối nước trẻ em huyện Hạ Hoà giai đoạn 2017 - 2020; Các phòng, ban, Ủy 

ban nhân dân các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ của đơn vị triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;    
- TT Huyện uỷ, HĐND huyện; 

- CT, CPCT; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

 

 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

(đã ký) 

 

 
 

 

Nguyễn Thị Hồng Thuý 
 


