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KẾ HOẠCH
Tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi,
phòng chống đuối nước trẻ em năm 2021
Thực hiện Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 24/6/2021 của UBND tỉnh
Lạng Sơn triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em năm
2021 trên địa bàn tỉnh.
Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ phát động
toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước trẻ em năm 2021 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 thể Nhân dân, đặc biệt là
trẻ em tích cực tập luyện môn bơi để phòng, chống đuối nước và nhằm nâng cao
sức khoẻ, tầm vóc, thể lực.
- 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 trẻ em, góp phần giảm thiểu tai nạn đuối nước.
2. Yêu cầu
- Tổ chức Lễ phát động đảm bảo thiết thực, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, tạo
được khí thế sôi nổi, hào hứng của toàn thể Nhân dân và trẻ em tham gia. Đồng
thời phải thực hiện đúng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo
hướng dẫn của Bộ Y tế.
- Vận động các nguồn lực xã hội đóng góp cho việc tổ chức cho Lễ phát
động và triển khai các hoạt động bơi lội phòng, chống đuối nước trẻ em.
II. THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Thành phần, số lượng: 276 người, cụ thể:
Các đồng chí lãnh đạo: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; chủ bể bơi Văn
Quan (có giấy mời riêng); Huyện ủy, HĐND huyện, UBND huyện, Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam huyện; các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, trên địa bàn huyện;
lực lượng cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên, học sinh tham gia.
2. Thời gian, địa điểm:
- Thời gian: ngày 20 tháng 8 năm 2021 (căn cứ diễn biến tình hình dịch
bệnh COVID-19 sẽ tổ chức cho phù hợp).
- Địa điểm:
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+ Tổ chức Lễ phát động: tại Khuôn viên tượng đài đồng chí Lương Văn Tri,
thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan.
+ Tổ chức giải thi bơi (có Thể lệ riêng): tại Bể bơi Văn Quan, phố Đức Tâm,
thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan.
III. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG
1. Công tác tuyên truyền
- Nội dung 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 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 cao sức khoẻ và
phát triển thể lực tầm vóc”; “Học bơi để an toàn trong môi trường nước”;
“Hưởng ứng Ngày hội bơi toàn quốc năm 2021”; “Cả nhà biết bơi”; “Toàn dân
tích cực học bơi phòng, chống đuối nước”; “Học sinh toàn trường biết bơi”; “Trẻ
em toàn xã hội biết bơi”;…
+ 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 phương tiện thông tin đại chúng
của huyện.
2. Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước trẻ
em cấp huyện
a) Quy mô: tổ chức Lễ phát động huy động 276 người tham gia.
b) Thời gian và chương trình: ngày 20 tháng 8 năm 2021, cụ thể như sau:
- Từ 07 giờ 20 phút - 7 giờ 30 phút: ổn định tổ chức; các đồng chí lãnh đạo
huyện, các đơn vị, lực lượng tham gia Lễ phát động tập kết theo sơ đồ.
- Từ 07 giờ 30 - 08 giờ 15 phút:
+ Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
+ Lãnh đạo UBND huyện phát động phong trào tập luyện môn bơi phòng,
chống tai nạn đuối nước trẻ em.
+ Bài phát biểu hưởng ứng Lễ phát động của em học sinh Trường THCS thị
trấn Văn Quan.
- Từ 08 giờ 20 phút - 10 giờ 00 phút:
+ Giới thiệu, hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước, phương pháp cứu
hộ, cứu đuối.
+ Tổ chức giải thi bơi.
+ Trao giải thưởng.
IV. KINH PHÍ
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- Kinh phí tổ chức Lễ phát động năm 2021 cấp huyện trích từ nguồn kinh phí
sự nghiệp thể thao của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện, từ
nguồn kinh phí xã hội hóa (nếu có).
- Các cơ quan, đơn vị cử lực lượng tham gia hưởng ứng trong Lễ phát động
tại huyện tự lo kinh phí cho thành phần cơ quan, đơn vị mình.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện
- Dự thảo các văn bản, nội dung, tài liệu liên quan; phát hành giấy mời.
- Tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch; tổng hợp, báo cáo tình
hình, kết quả thực hiện báo cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện
theo quy định.
- Tổ chức tuyên truyền trên các tuyến đường và các điểm chợ, khu đông dân
cư, treo băng zôn tại trung tâm huyện và tại địa điểm tổ chức Lễ phát động; viết
tin, bài đăng trên Trang thông tin điện tử...
- Chuẩn bị ma két, khán đài, tăng âm loa đài và các điều kiện khác phục vụ
cho Lễ phát động.
- Bố trí lực lượng hướng dẫn, bảo vệ, ổn định tổ chức.
- Điều hành các nội dung, chương trình trong Lễ phát động.
- Đảm bảo kinh phí tổ chức, tổng hợp chứng từ và thanh quyết toán theo quy định.
- Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang của
huyện triển khai tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống
đuối nước trẻ em năm 2021 của huyện.
- Hướng dẫn về công tác chuyên môn cho UBND các xã, thị trấn triển khai
thực hiện.
2. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
- Chuẩn bị bài phát biểu Lễ phát động phong trào tập luyện môn bơi phòng,
chống tai nạn đuối nước.
- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện và các
cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang huyện triển khai tổ chức Lễ phát
động năm 2021 của huyện.
3. Công an huyện
Bố trí công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.
4. Trung tâm Y tế huyện
Bố trí lực lượng, phương tiện đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho các
thành phần tham gia Lễ phát động tại huyện. Cử cán bộ chuyên môn chuẩn bị các
phương tiện, công tác hỗ trợ ban đầu khi có sự cố xảy ra trong quá trình triển khai.
5. Phòng Giáo dục và Đào tạo
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Chỉ đạo các trường huy động được tối đa học sinh tham gia hưởng ứng
chương trình Lễ phát động. Cử lực lượng trọng tài phục vụ tổ chức giải thi bơi.
6. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện
Mỗi phòng, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp
đóng trên địa bàn huyện cử người tham dự Lễ phát động cấp huyện (số lượng
người huy động theo biểu gửi kèm).
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi
phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2021. UBND huyện Văn Quan yêu cầu các cơ
quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện đúng thời gian quy định.
Kế hoạch này thay cho Giấy mời./.
Nơi nhận:
- Sở VHTTDL (b/c);
- TT Huyện ủy; TTHĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Ban Tuyên giáo - Trung tâm BDCT huyện;
- Các Phòng, Ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ
trang huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, BTC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Triệu Đức Dũng
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BIỂU
Huy động nhân lực tham gia Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi
phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2021
(Kèm theo Kế hoạch số

STT

/KH-UBND ngày

Tên cơ quan đơn vị

/7/2021 của UBND huyện Văn Quan)

Lãnh
đạo

CNVC-LĐ

Tổng số
người huy
động

1

Thường trực Huyện ủy

01

01

2

Thường trực HĐND huyện

01

01

3

Lãnh đạo UBND huyện

01

01

4

UBMTTQ VN huyện

01

01

5

Chủ bể bơi Văn Quan

6

Văn phòng Huyện ủy

01

01

7

Văn phòng HĐND và UBND huyện

01

01

8

Thanh tra huyện

01

01

9

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

01

01

10

Phòng Nội vụ

01

01

11

Phòng Tài chính - Kế hoạch

01

01

12

Phòng Nông Nghiệp & PTNT

01

01

13

Phòng Tài nguyên & MT

01

01

14

Phòng Tư pháp

01

01

15

Hội Nông dân

01

01

16

Hội Liên hiệp Phụ nữ

01

01

17

Liên đoàn Lao động huyện

01

01

18

Hội Cựu chiến binh huyện

01

01

19

Hội Chữ thập đỏ

01

01

20

Hội Đông y huyện

01

01

01

6
21

Hạt Kiểm lâm

01

01

22

Chi cục Thống kê

01

01

23

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp

01

01

24

Bảo hiểm xã hội

01

01

25

Kho bạc nhà nước

01

01

26

Chi cục Thuế khu vực IV

01

01

27

Tòa án nhân dân

01

01

28

Viện Kiểm sát nhân dân

01

01

29

Chi cục Thi hành án dân sự

01

01

30

Đội Quản lý Thị trường số 5

01

01

31

Hạt 7 giao thông

01

01

32

Điện lực Văn Quan

01

01

33

Ngân hàng Chính sách xã hội

01

01

34

Xí nghiệp khai thác CTTL

01

01

35

Bưu điện huyện

01

01

36

Trung tâm Phát triển quỹ đất

01

01

37

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

01

01

38

Trung tâm Viễn thông

01

01

39

Phòng LĐTBXH - DT

01

01

02

40

Phòng Giáo dục và Đào tạo

01

01

02

41

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và
Truyền thông

02

08

10

42

Phòng Văn hóa và Thông tin

01

01

02

43

Trung tâm Y tế

01

05

06

44

Công an huyện

01

04

05
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45

Ban Chỉ huy quân sự huyện

46

Trường TH 1 Thị trấn

47

02

02

01

32 (02 GV,
40 H/s)

33

Trường TH 2 Thị trấn

01

32 (02 GV,
40 H/s)

33

48

Trường THCS Thị trấn

01

32 (02 GV,
40 H/s)

33

49

Trường THPT Lương Văn Tri

01

32 (02 GV,
40 H/s)

33

50

Huyện đoàn

01

20 (đoàn
viên)

21

51

Trường Phổ thông DT nội trú THCS

01

32 (02 GV,
40 H/s)

33

52

Trung tâm GDNN - GDTX

01

22 (02 GV,
20 H/s)

23

Tổng cộng

276

