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Số: 556 /SVHTTDL-NVTT 
V/v triển khai chương trình bơi an toàn 

phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2018 

 

         Hà Tĩnh, ngày 11 tháng  6  năm 2018 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 
 

Thực hiện kế hoạch số 15/KH-SVHTTDL ngày 20/02/2015 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước 

trẻ em giai đoạn 2017-2020; Kế hoạch số 1268/KH-BVHTTDL ngày 30/3/2018 

về triển khai chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2018; 

căn cứ vào điều kiện thực tế hiện nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu 

các đơn vị triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1 . Triển khai kế hoạch chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước 

trẻ em năm 2018 tại các địa phương bằng các hoạt động cụ thể. 

2 . Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định về chuyên môn, đảm 

bảo vệ sinh, an toàn đối với các cơ sở tổ chức bơi, lặn, vui chơi dưới nước trên 

địa bàn. 

3 . Phối hợp với các nghành, đoàn thể, đơn vị liên qua tổ chức phát động 

phong trào trẻ em học bơi và kỹ năng phòng, chống tai nạn đuối nước tại tất cả 

các bể bơi hiện có trên địa bàn dịp hè 2018. 

4 . Vận động các tổ chức, cá nhân xây dựng bể bơi, hồ bơi tại các xã, 

phường, thị trấn trường học và vận động các đơn vị cá nhân có cơ sở vật chất, bể 

bơi có chế độ ưu tiên, miễn, dảm tiền thuê bể bơi, tiền học phí cho trẻ em để tạo 

điều kiện cho trẻ em được học bơi và tập luyện bơi bơi. 

5. Tổng hợp số lượng bể bơi xây kiên cố, bể bơi lắp đặt trên địa bàn. 

        Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị 

xã, thành phố chỉ đạo các Phòng văn hóa Thông tin triển khai thực hiện, tổng 

hợp báo cáo về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 30 tháng 6 năm 

2018./. 

 

Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở; 

- Phòng Nghiệp vụ Thể dục, Thể thao; 

- Lưu: VT, NVTT. 

- Gửi: VB Giấy + Điện tử. 
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                          Đã ký 

 Nguyễn Văn Hạnh 
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