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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Lễ Khai mạc hè, Ngày Olympic trẻ em và Phát động 

 toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2022  

 

Thực hiện Kế hoạch số 2734/KH-SVHTTDL ngày 21/6/2021 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa về Tổ chức Lễ Khai mạc hè, Ngày Olympic trẻ 

em và Phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2022, 

UBND huyện xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích:  

- Thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn và trọng đại của đất nước, của tỉnh 

trong năm; hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em; Phong trào Olympic quốc tế 

(23/6/1894 - 23/6/2022); Chào mừng Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn 

quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đội Thiếu 

niên Tiền Phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2022); chào mừng thành công Đại 

hội TDTT các cấp tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX và SEA Games 31 tổ chức tại Việt 

Nam.  

- Tuyên truyền, vận động mọi người, đặc biệt là trẻ em tích cực tập luyện thể 

dục, thể thao, vui chơi giải trí nhằm nâng cao sức khoẻ, thể lực, tầm vóc, bồi dưỡng 

phẩm chất đạo đức, nhân cách, kỹ năng sống, phát triển toàn diện và phòng, chống 

tai nạn thương tích, đuối nước, trong việc phát triển phong trào dạy bơi, học bơi, tạo 

sân chơi bổ ích lành mạnh, nâng cao sức khỏe, thể chất, tầm vóc và phòng, chống 

đuối nước cho trẻ em. 

2. Yêu cầu:  

- Tổ chức Lễ phát động phải đảm bảo ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả, tạo khí thế 

sôi nổi, hào hứng của đông đảo Thanh thiếu nhi tham gia tập luyện thể dục, thể thao 

và các hoạt động hè dành cho trẻ em.  

- Quá trình tổ chức đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; các đơn vị tham gia 

chấp hành nghiêm túc các quy định của BTC. 

II. NỘI DUNG  

1. Tổ chức buổi Lễ: “Lễ Khai mạc hè, Ngày Olympic trẻ em và Phát động 

toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2022”: 

1.1. Quy mô tổ chức: Quy mô cấp huyện. 

1.2. Thời gian, địa điểm tổ chức: Dự kiến trước ngày 20/7/2022 tại khu Bể 

bơi, Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Quan Sơn. 
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1.3. Thành phần tham gia gồm:  

a) Thành phần mời dự:  

- Sở VHTT&DL Thanh Hóa: Đại diện lãnh đạo Sở và Phòng Quản lý TDTT. 

- Đại diện Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện. 

- Đại diện các phòng, ban, ngành cấp huyện có liên quan. 

- Đại diện Thường trực Đảng ủy, thường trực UBND các xã, thị trấn. 

b) Thành phần tham gia hưởng ứng Lễ phát động:  

- Cán bộ, công chức, viên chức Ngành VHTTTT&DL trên địa bàn huyện. 

- Huấn luyện viên, hướng dẫn viên, cộng tác viên bơi, lặn của huyện. 

- Giáo viên đang giảng dạy môn GDTC các khối trường học trên địa bàn. 

- Dự kiến 100 học sinh ở các khối trường Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn 

huyện tham gia; phụ huynh đưa học sinh đi cùng tham gia (Trung tâm Văn hóa 

TTTT&DL huyện sẽ có thông báo cụ thể cho các trường sau). 

Căn cứ vào diễn biến của tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, giao 

Trung tâm Văn hóa TTTT&DL tham mưu cụ thể, chi tiết thành phần tham gia lễ 

phát động. 

1.4. Chương trình Lễ phát động gồm: 

- 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.  

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng: Lồng ghép Lễ phát động trẻ em tập luyện 

môn bơi, phòng, chống đuối nước với tổ chức Khai mạc hè và Ngày Olympic trẻ 

em; tổ chức đi bộ, đồng diễn thể dục, các trò chơi vận động, thi đấu thể thao, biểu 

diễn bơi, lặn cứu đuối … phong phú nhằm tạo sự lan tỏa về phong trào tập luyện thể 

dục, thể thao, phong trào học bơi, phòng, chống đuối nước và hưởng ứng Tháng 

hành động vì trẻ em. 

- Bế mạc buổi lễ. 

2. Khẩu hiệu tuyên truyền: (Có Phụ lục khẩu hiệu tuyên truyền kèm theo). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin: 

- Tham mưu cho UBND huyện ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ Khai mạc hè, 

Ngày Olympic trẻ em và Phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối 

nước năm 2022. 

- Theo dõi, đôn đốc Trung tâm VHTTTT&DL triển khai thực hiện. 
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- Phối hợp với các địa phương tổ chức kiểm tra cơ sở kinh doanh hoạt động 

thể thao dưới nước, hoạt động bơi, lặn. 

- Tổng hợp, báo cáo cấp trên theo quy định. 

2. Trung tâm Văn hóa, thông tin, Thể thao và Du lịch: 

- Tham mưu tổ chức Lễ Khai mạc hè, Ngày Olympic trẻ em và Phát động toàn 

dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2022 theo nội dung kế hoạch. 

- 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 địa điểm tổ chức buổi Lễ 

- Xây dựng chuyên mục phát thanh, đưa tin về buổi Lễ; đưa tin về 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 địa phương; viết tin, bài tuyên truyền thường 

xuyên trên hệ thống Truyền thanh huyện về lợi ích, tác dụng của tập luyện bơi, các 

kỹ năng an toàn trong môi trường nước và các khuyến cáo phòng, chống tai nạn đuối 

nước ở trẻ em. 

- Tổ chức tập huấn xây dựng đội ngũ huấn luyện viên, nhân viên chuyên môn 

hướng dẫn và phát triển phong trào trẻ em tập luyện môn bơi và các môn thể thao; 

tổ chức thi tìm hiểu về kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước, các giải thể thao 

cho Thanh thiếu nhi trên địa bàn. 

- Tạo điều kiện, hỗ trợ trẻ em khi tham gia các hoạt động bơi, lặn và tập luyện 

bơi, lặn tại Bể bơi của của huyện. 

- Tham gia Lễ Khai mạc hè, Ngày Olympic trẻ em và Phát động toàn dân tập 

luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2022 do Sở Văn hóa TT&DL tổ chức 

(dự kiến 01 buổi, từ 7h30 ngày 10 tháng 7 năm 2022 tại bể bơi Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Thanh Hóa). 

3. Phòng GD&ĐT huyện: 

- Phổ biến Kế hoạch này đến các cấp trường học trên địa bàn; chỉ đạo các 

trường học thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho học sinh về phòng, chống tai 

nạn đuối nước nhằm giảm thiểu tai nạn đuối nước ở trẻ em. 

- Chỉ đạo giáo viên, học sinh các trường học tham gia buổi Lễ phát động thực 

hiện nghiêm túc, đảm bảo số lượng theo yêu cầu (khi được lựa chọn). 

4. Phòng Tài chính – kế hoạch: Tham mưu cho UBND huyện bố trí nguồn 

kinh phí đảm bảo cho thực hiện các nội dung của kế hoạch; hướng dẫn thanh quyết 

toán theo quy định của pháp luật hiện hành. 

5. Bệnh viện Đa khoa huyện: Phối hợp cử lực lượng Y, bác sĩ và trang thiết 

bị cần thiết phục vụ cho sơ cấp cứu trong buổi Lễ phát động. 

6. Công an huyện: Cử lực lượng tham gia đảm bảo công tác ANTT trong quá 

trình tổ chức Lễ phát động. 
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7. Đề nghị Huyện Đoàn TNCSHCM: Phối hợp tuyên truyền phòng, chống 

tai nạn đuối nước cho Thanh thiếu nhi trên địa bàn; phát động Thanh thiếu nhi tích 

cực tham gia các cuộc thi tìm hiểu về kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước 

Tỉnh đoàn tổ chức. 

8. UBND các xã, thị trấn: 

- Thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh về các biện pháp, 

kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các 

gia đình tạo điều kiện cho trẻ em tập luyện thể dục, thể thao, tập luyện môn bơi, các 

kỹ năng tự vệ, kỹ năng bơi an toàn, phòng, chống đuối nước.  

- Tổ chức tuyên truyền trực quan bằng băng rôn, khẩu hiệu, phướn dọc tại khu 

công sở, các tuyến đường đông người qua lại; cắm biển cảnh báo phòng chống đuối 

nước ở sông, suối, ao, khu vực nước sâu có nguy cơ sảy ra đuối nước.  

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao 

dưới nước; yêu cầu tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về hoạt động kinh 

doanh bơi, lặn; đề nghị tạo điều kiện, hỗ trợ trẻ em khi tham gia tập luyện môn bơi.  

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Lễ Khai mạc hè, Ngày Olympic trẻ em và Phát 

động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2022, UBND huyện 

đề nghị các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai 

thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở VHTTDL;  

- TT Huyện ủy;                  

- Chủ tịch và các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, đơn vị có liên quan; 

- UBND xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Chu Đình Trọng 
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Phụ lục: 

KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN TỔ CHỨC LỄ KHAI MẠC HÈ, NGÀY 

OLYMPIC TRẺ EM VÀ PHÁT ĐỘNG TOÀN DÂN TẬP LUYỆN  

MÔN BƠI PHÒNG, CHỐNG ĐUỐI NƯỚC NĂM 2022 

(Kèm theo Kế hoạch số     KH-UBND ngày    tháng    năm 2022 của UBND huyện) 

 

 

1. Rèn luyện thân thể, kiến thiết đất nước. 

2. Rèn luyện thân thể, bảo vệ Tổ quốc. 

3. Ngày hội Thiếu nhi vui khỏe. 

4. Hưởng ứng ngày thành lập Uỷ ban Olympic quốc tế (23/6/1894 - 

23/6/2022).  

5. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em. 

6. Chung tay phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em. 

7. Học bơi để phòng, chống đuối nước. 

8. Học bơi để nâng cao sức khỏe và phát triển thể lực, tầm vóc. 

9. Học bơi để an toàn trong môi trường nước. 

10. Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. 

11. Toàn dân tham gia phòng, chống đuối nước trẻ em. 

12. Toàn dân hưởng ứng Chương trình sức khỏe Việt Nam. 

13. Toàn dân tích cực học bơi phòng, chống đuối nước. 

14. Cả nhà biết bơi. 
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