
UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /KH-SVHTTDL 
         

          Hà nam, ngày       tháng       năm 2020 
 

 
KẾ HOẠCH 

Tổ chức tập huấn chuyên môn hướng dẫn viên bơi lội  

phòng, chống đuối nước tỉnh Hà Nam năm 2020 

   

Thực hiện Kế hoạch số 5236/KH-BVHTTDL ngày 27/12/2019 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi 

phòng, chống đuối nước năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế 

hoạch tổ chức tập huấn hướng dẫn viên bơi lội năm 2020, như sau: 

I . MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình phối hợp số 03/CTtr-SVHTTDL–

SLĐTBXH-SGDĐT ngày 26/4/2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Lao 

động, Thương binh và xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp tổ chức phổ 

cập bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn 

tỉnh Hà Nam. 

- Đẩy mạnh phong trào bơi an toàn, phòng, chống đuối nước, từng bước giảm 

thiểu tai nạn đuối nước ở trẻ em, góp phần nâng cao thể lực, tầm vóc người Việt 

Nam trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 

2. Yêu cầu 

Tổ chức khoa học, an toàn và đạt hiệu quả thiết thực. 

Học viên lĩnh hội được những kiến thức cơ bản và thực hành được phương 

pháp hiệu quả nhất trong việc dạy bơi và cứu đuối. 

II. QUY MÔ, ĐỐI TƯỢNG, ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ 

1. Quy mô: Từ 80 đến 100 học viên của các xã, phường, thị trấn và các cơ sở 

kinh doanh hoạt động bơi lặn trong toàn tỉnh. 

2. Đối tượng: Học viên là những người chưa tham gia tập huấn hướng dẫn viên 

bơi, phòng chống đuối nước, có độ tuổi từ 18 đến 60 tuổi và đã biết bơi tối thiểu 25m. 

3. Đơn vị đăng ký 

- Các huyện, thị xã, thành phố: căn cứ số lượng xã, phường, thị trấn thuộc địa 

bàn để cử 01 học viên/xã. 

- Các cơ sở kinh doanh hoạt động bơi lặn trong tỉnh: căn cứ tình hình hoạt 

động của mình để cử học viên tham gia tập huấn. 



* Đăng ký tham gia tập huấn: Các đơn vị gửi danh sách đăng ký về Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, qua Phòng Quản lý thể dục thể thao trước ngày 

07/7/2020. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: Tổ chức 05 ngày, từ ngày 10 – 14/7/2020. 

2. Địa điểm:  

- Khai mạc và học lý thuyết: Hội trường Nhà hát Chèo Hà Nam. 

- Thực hành: Tại Bể bơi Tân Thủy – Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT 

Hà Nam (đường Lý Thái Tổ, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý). 

IV. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH 

- Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống đuối nước. 

- Hướng dẫn phương pháp xây dựng kế hoạch và triển khai Chương trình bơi an 

toàn, phòng chống đuối nước trẻ em tại đơn vị, địa phương. 

- Phương pháp dạy bơi ban đầu: Tổ chức lớp tập bơi, cấu trúc một buổi tập, 

phương pháp giảng dạy kiểu bơi trườn sấp, bơi ếch. 

- Hướng dẫn phương pháp, kỹ năng phòng chống đuối nước, kỹ năng cứu đuối, 

sơ cấp cứu ban đầu với người bị đuối nước. 

- Thảo luận, trao đổi kinh nghiệm công tác phổ cập bơi an toàn phòng chống 

đuối nước tại đơn vị, địa phương. 

- Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên và cấp Giấy chứng nhận cho 

học viên sau khi hoàn thành nội dung, chương trình tập huấn theo quy định.  

V. KINH PHÍ 

- Kinh phí tổ chức tập huấn được đảm bảo từ nguồn sự nghiệp năm 2020 và các 

nguồn hợp pháp khác. 

- Học viên tham dự tập huấn tự túc: Sổ ghi, bút, quần áo bơi và kinh phí đi lại, 

ăn nghỉ trong toàn bộ quá trình tham dự tập huấn. 

* Các cơ sở kinh doanh hoạt động bơi lặn trong tỉnh nộp chi phí tham gia tập 

huấn là: 200.000đ/học viên (hai trăm nghìn đồng/học viên). 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Quản lý thể dục thể thao 

- Chủ trì tham mưu các ban hành các văn bản, chuẩn bị các điều kiện đảm bảo, 

phối hợp với các phòng, đơn vị để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong công tác tổ 

chức tập huấn. 

- Xây dựng các nội dung chuyên môn: Nội dung chương trình tập huấn, nội 

dung sát hạch, … trình lãnh đạo phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện. 

 



2. Các phòng, đơn vị thuộc Sở 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình để phối hợp với Phòng Quản lý thể dục 

thể thao trong công tác tổ chức tập huấn. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị xã, thành phố 

- Tham mưu với UBND huyện để chỉ đạo UBND các xã phường, thị trấn thuộc 

địa bàn cử học viên tham gia tập huấn. 

- Tập hợp học viên, lập danh sách, gửi đăng ký tham gia tập huấn. 

4. Đề nghị Công ty TNHH Tân Thủy 

Hỗ trợ cơ sở vật chất bể bơi đảm bảo phục vụ tốt công tác tổ chức tập huấn./. 

 

 

      Nơi nhận:  

       - UBND tỉnh (để b/c); 

       - UBND huyện, thị xã, thành phố; 

      - Phòng VHTT, Trung tâm VH-TT; 

      - Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

      - Công ty TNHH Tân Thủy;  

      - Các cơ sở kinh doanh hoạt động bơi; 

      - Lưu: VT, QLTDTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Toản 
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