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Triển khai chương trình bơi an toàn, phòng chống 

đuối nước trẻ em giai đoạn 2022 - 2030 
 

   

 Thực hiện Kế hoạch số 49/KH-SVHTTDL ngày 13 tháng 4 năm 2022 của 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Triển khai chương trình bơi an toàn, 
phòng chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2022 – 2030 

Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch Triển khai chương trình bơi an 
toàn, phòng chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2022 - 2030, cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU: 

1. Mục tiêu tổng quát: 

Kiểm soát, giảm thiểu tình trạng đuối nước ở trẻ em, nhằm đảm bảo tính 
mạng và sức khỏe của trẻ em, hạnh phúc của gia đình và xã hội. 

2. Các mục tiêu cụ thể: 

Phấn đấu 100% xã, thị trấn triển khai chương trình bơi an toàn, phòng chống 
đuối nước cho trẻ em. 

Phấn đấu có 60% trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi biết kỹ năng an toàn 
trong môi trường nước năm 2025 và 70% vào năm 2030; 50% trẻ em từ 6 tuổi đến 

dưới 16 tuổi biết bơi an toàn năm 2025 và 60% vào năm 2030. 

Tập trung phối hợp với các hồ bơi trên địa bàn đều có huấn luyện viên hoặc 

hướng dẫn viên dạy bơi, nhân viên cứu hộ đuối nước và đảm bảo các điều kiện về 
trang thiết bị chuyên môn, vệ sinh an toàn theo quy định của pháp luật. 

Có 90% số hộ gia đình được tiếp cận thông tin, kiến thức, kỹ năng về phòng 
chống đuối nước ở trẻ em năm 2025 và 95% vào năm 2030. 

Giảm 20% số trẻ em bị tử vong do đuối nước vào năm 2025 và 30% vào 
năm 2030 so với năm 2020. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN: 

1. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền: 

Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao và 

các ngành chức năng tuyên truyền về chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối 
nước trẻ em từ nay đến năm 2030 trên các phương tiện truyền thông tin đại chúng. 

Hàng năm phối hợp với một số hồ bơi trên địa bàn huyện tổ chức lễ phát 
động và khai giảng các lớp dạy bơi, học bơi, rèn luyện kỹ năng an toàn trong môi 

trường nước trong dịp hè. 
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Tuyên truyền biểu dương giới thiệu những tập thể, cá nhân điển hình tiên 
tiến về tập luyện, thi đấu các môn bơi ở địa phương. 

2. Xây dựng và nâng cao năng lúc cho đội ngũ huấn luyện viên, hướng 
dẫn viên về phòng chống đuối nước trẻ em: 

Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao 

huyện phối hợp với Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao (TDTT) tỉnh 
tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ công chức, viên chức, huấn luyện viên, 

cộng tác viên của các trường, xã, thị trấn về phương pháp dạy bơi an toàn phòng 
chống đuối nước trẻ em.  

Hàng năm tổ chức các giải thi bơi lội, cứu đuối, nhằm nâng cao năng lực cho 
đội ngũ công chức, viên chức, huấn luyện viên, cộng tác viên dạy bơi và nhân viên 

cứu hộ đuối nước.   

3. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phối hợp với các ngành, đoàn thể 

trong các hoạt động dạy bơi và phòng chống đuối nước: 

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối với với các ngành có 

liên quan đánh giá thực trạng trẻ em tử vong do đuối nước và công tác phòng, 
chống tai nạn thương tích và đuối nước của trẻ em. 

Phát động phong trào học bơi, dạy bơi ở các hồ bơi trên địa bàn huyện tạo 
điều kiện thuận lợi để mở các lớp học bơi, dạy bơi diễn ra tốt trong các tháng hè. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo, Huyện đoàn xây dựng và nhân rộng mô hình 

dạy bơi, học bơi, các kỹ năng phòng chống đuối nước tại các xã, thị trấn, trường 
học và khu dân cư. 

Phối hợp với các ngành đoàn thể tổ chức các giải bơi, hội thi bơi, hội thi tìm 
hiểu kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho học sinh, trẻ em và cộng đồng. 

4. Kiện toàn và phát triển mạng lưới dịch vụ đảm bảo an toàn cho trẻ 
em: 

Chỉ đạo các xã, thị trấn tham mưu các cấp có thẩm quyền, dành quỹ đất và 
đầu tư xây dựng bể bơi gần trường học, khu vực đông dân cư. 

Tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện đầu tư xây 
dựng hồ bơi, bể bơi tại các xã, thị trấn, trường học để tạo điều kiện cho trẻ em và 

học sinh được học bơi và tập luyện bơi, đảm bảo các quy định về chuyên môn, vệ 
sinh, an toàn tại các điểm dạy và học bơi. 

5. Kiểm tra đánh giá rút kinh nghiệm kết quả triển khai chương trình: 

Phối hợp với các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra các hồ bơi về độ 
an toàn trong quá trình kinh doanh thực hiện đúng các quy định và đảm bảo có đủ 

nhân viên chuyên môn, cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao và đảm bảo vệ sinh an 
toàn theo quy định. 

Khuyến khích việc đưa kết quả phong trào dạy bơi, học bơi, học kiến thức 
kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em là một trong những tiêu chí thi đua 

cuối năm của các ngành, xã, thị trấn, trường học… 
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Hàng năm tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai chương trình và 
thống kê số liệu về cơ sở vật chất, hồ bơi, các điểm vui chơi giải trí dưới nước. 

Tổ chức sơ tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp 
phù hợp với yêu cầu thực tiển. Hội nghị sơ kết tổ chức vào cuối năm 2025 và tổng 
kết vào cuối năm 2030.  

6. Các khẩu hiệu tuyên truyền: 

“Toàn dân tham gia phòng chống đuối nước trẻ ẹm”, “Học bơi để phòng 

tránh đuối nước”, “Học bơi để nâng cao 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”, “Ngày 
hội trẻ em, học sinh toàn huyện học bơi để phòng chống đuối nước”. 

III. KINH PHÍ: 

Kinh phí tổ chức được thực hiện từ nguồn vận động xã hội hóa, một phần 

kinh phí nhà nước cấp và một số nguồn kinh phí hợp pháp khác… 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin: 

Tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện và hằng năm phối hợp với các hồ 

bơi trên địa bàn huyện tổ chức tốt các nội dung chương trình lễ phát động dạy bơi, 
học bơi. 

Phối hợp với các hồ bơi trên địa bàn huyện tạo điều kiện thuận lợi để các lớp 

học bơi diễn ra tốt trong các tháng hè. 

2. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao: 

Tổ chức truyên truyền sâu rộng công tác phòng, chống đuối nước trẻ em 
bằng xe lưu động và trên hệ thống truyền thanh huyện, các phương tiện truyền 

thông đại chúng. 

3. Trung tâm Y tế huyện: 

Tuyên truyền hướng dẫn, tổ chức các lớp tập huấn các phương pháp sơ cấp 
cứu khi trẻ em bị đuối nước và các tai nạn thương tích khác. 

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo: 

Tuyên truyền, chỉ đạo các trường đưa lực lượng tham gia và vận động trẻ em 

tham gia các khóa dạy bơi, học bơi.  

5. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội: 

Tổ chức lồng ghép vào công tác tuyên truyền các nội dung phòng, chống 

đuối nước trẻ em và tạo điều kiện đưa trẻ em tham gia các khóa học bơi. 

6. Đề nghị các đoàn thể huyện: 

Tổ chức truyên truyền, phát động trong hội viên đoàn thể và quần chúng 
nhân dân tham gia các hoạt động trong tháng hè, tích cực vận động, phát động các 

phong trào về phòng, chống đuối nước cho trẻ em và thường xuyên phối hợp với 
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các ngành có liên quan tổ chức các hoạt động, các giải thi đấu bơi lội, nhằm tạo sân 
chơi bổ ích cho thanh thiếu niên và trẻ em trên địa bàn. 

Trên đây là kế hoạch Triển khai chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối 
nước trẻ em giai đoạn 2022-2030./. 

 
Nơi nhận:                                          
- Sở VHTTDL;     
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Các ban, ngành liên quan; 
- LĐVP; 
- Lưu: VT. 

 
 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

Tăng Thị Thắm 
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