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Số:  109 /KH-UBND 
 

Tràng Định, ngày  07  tháng 7  năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức các lớp hƣớng dẫn kỹ năng bơi  

cho trẻ em, học sinh trong dịp nghỉ hè năm 2020 

 

Căn cứ Công văn số 532/UBND-KGVX, ngày 25/5/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn đuối 

nước trẻ em năm 2020.  

Thực hiện Kế hoạch số 72/KH-UBND, ngày 26/7/2016 của Ủy ban nhân 

dân huyện Tràng Định về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 

2016-2020; kế hoạch số 89/KH-UBND, ngày 21/5/2020 của Ủy ban nhân dân 

huyện Tràng Định về việc t  chức L  phát đ ng toàn dân t p  uyện môn bơi 

phòng, chống đuối nước năm 2020. 

Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định xây dựng kế hoạch t  chức các  ớp 

hướng dẫn kỹ năng bơi cho trẻ em, học sinh trong dịp nghỉ hè năm 2020, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Triển khai, cụ thể các hoạt đ ng tại Kế hoạch số 72/KH-UBND, ngày 

26/7/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định về phòng, chống tai nạn 

thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 89/KH-UBND, ngày 

21/5/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định về việc t  chức L  phát đ ng 

toàn dân t p  uyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2020. 

- Tăng cường và đẩy mạnh hoạt đ ng giáo dục kỹ năng bơi và phòng 

tránh đuối nước, đồng thời góp phần tạo sân chơi b  ích và  ành mạnh cho trẻ 

em, học sinh trong thời gian nghỉ hè năm 2020. 

2. Yêu cầu 

Lớp hướng dẫn kỹ năng bơi cho các học sinh trong thời gian nghỉ hè được 

t  chức phải đảm bảo an toàn, hiệu quả, thiết thực gắn với nhu cầu của các học 

sinh và h  gia đình; 

Trong quá trình t  chức, có sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan  iên 

quan, huấn  uyện viên, các c ng tác viên phụ trách  ớp và gia đình có con tham 

gia  ớp học bơi. Kết thúc khóa học 100% học sinh tham gia  ớp học biết bơi. 

II. NỘI DUNG  

1. Đối tƣợng, số lƣợng lớp học bơi  
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- Đối tượng: Học sinh trong đ  tu i từ 09 đến dưới 16 tu i trên địa bàn 

các xã Đại Đồng, Đề Thám, Chi Lăng và thị trấn Thất Khê có nhu cầu học bơi 

và đảm bảo đủ sức khỏe (ƣu tiên trẻ em m i c i, bị b  rơi, thuộc hộ nghèo, 

vùng chịu ảnh hƣởng trực tiếp của lũ lụt do mƣa, bão) . 

- Số  ượng: T ng số 90 học sinh chia  àm 03  ớp, trong đó học sinh, trẻ 

em thu c Trường Tiểu học I xã Đại Đồng: 07 học sinh, Trường THCS I Đại 

Đồng: 08 học sinh, Trường Tiểu học - THCS II Đại Đồng: 15 học sinh, Trường 

Tiểu học xã  Đề Thám: 8 học sinh, Trường THCS xã Đề Thám: 7 học sinh, 

Trường Tiểu học xã Chi Lăng: 08 học sinh, Trường THCS xã Chi Lăng: 7 học 

sinh, Trường Tiểu học thị trấn Thất Khê 15 học sinh và Trường THCS thị trấn 

Thất Khê 15 học sinh. 

2. Thời gian khóa học, địa điểm  

- Thời gian khóa học: Mỗi  ớp học 15 ngày, cụ thể t  chức chia thành 03 

 ớp học như sau: 

Lớp 

học 

Học sinh trƣờng Số lƣợng 

(Học sinh) 

Thời gian học Địa điểm 

Lớp 

thứ nhất 

Trường Tiểu học, 

THCS I Đại Đồng và 

Trường TH-THCS II 

Đại Đồng  

30 

Học từ  07 giờ 00 phút 

đến  09 giờ 00 phút       

từ ngày 16/7/2020 đến 

hết ngày 30/7/2020 

Tại Bể bơi 

(trong khuôn 

viên Sân v n 

đ ng huyện 

Tràng Định) 

Lớp 

thứ hai 

Trường Tiểu học, 

THCS xã Đề Thám và 

Trường Tiểu học, 

THCS xã Chi Lăng 

30 

Học từ  09 giờ 00 phút 

đến  11 giờ 00 phút      

từ ngày 16/7/2020 đến 

hết ngày 30/7/2020 

Tại Bể bơi 

(trong khuôn 

viên Sân v n 

đ ng huyện 

Tràng Định) 

Lớp thứ 

ba 

Trường Tiểu học và 

THCS thị trấn Thất 

Khê 

30 

Học từ  14 giờ 30 phút 

đến  16 giờ 30 phút      

từ ngày 16/7/2020 đến 

hết ngày 30/7/2020 

Tại Bể bơi 

(trong khuôn 

viên Sân v n 

đ ng huyện 

Tràng Định) 

- T  chức khai mạc: Cả 03  ớp t  chức khai mạc vào hồi 07 giờ 00 phút 

ngày 16/7/2020. 

- Thành phần dự khai mạc: 

+ Lãnh đạo UBND huyện; 

+ Đại diện  ãnh đạo các cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND huyện, 

Phòng Lao đ ng, Thương binh, Xã h i - Dân t c huyện, Phòng Giáo dục và Đào 

tạo huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông, Huyện đoàn; 

+ Đại diện Ban Giám hiệu và giáo viên phụ trách  ớp học bơi Trường Tiểu 

học I xã Đại Đồng, Trường THCS I Đại Đồng, Trường TH- THCS II xã Đại Đồng, 

Trường Tiểu học xã Đề Thám, Trường THCS xã Đề Thám, Trường Tiểu học xã 
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Chi Lăng, Trường THCS xã Chi Lăng, Trường Tiểu học thị trấn Thất Khê, Trường 

THCS thị trấn Thất Khê. 

+ Đại diện phụ huynh và các học sinh được  ựa chọn tham gia  ớp hướng 

dẫn kỹ năng bơi tại bể bơi (trong khuôn viên sân v n đ ng huyện Tràng Định). 

+ Phóng viên Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện (Dự 

và đưa tin). 

- Địa điểm khai mạc: Tại Bể bơi xanh (trong khuôn viên sân v n đ ng 

huyện Tràng Định). 

3. Các khoản chi phí lớp học 

- Ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí đối với trẻ em mồ côi, thu c h  gia 

đình nghèo và m t phần kinh phí đối với các đối tượng khác, các khoản chi phí 

gồm: T  chức bu i khai mạc, bế mạc  ớp học, tiền thuê giáo viên dạy bơi, thuê 

địa điểm bơi, các quy định hiện hành về t  chức  ớp học.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Phòng Lao động, Thƣơng binh, Xã hội - Dân tộc huyện 

Chủ trì phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, các cơ quan, đơn 

vị t  chức  ớp hướng dẫn kỹ năng học bơi cho trẻ em, học sinh. Mời các thành 

phần tham dự bu i khai mạc. Cử cán b , công chức tham gia kiểm tra, giám sát 

trong thời gian t  chức  ớp học. 

Ký kết hợp đồng với cơ sở cho thuê bể bơi, đ i cứu h  để đảm bảo an 

toàn cho trẻ em, học sinh khi tham gia khóa học. Thực hiện ký cam kết giữa cơ 

quan và các phụ huynh có con em tham gia  ớp học bơi. Ban hành n i quy, quy 

chế  ớp học. 

L p dự toán và thanh quyết toán nguồn kinh phí theo quy định hiện hành.  

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Phối hợp với Phòng Lao đ ng, Thương binh, Xã h i – Dân t c huyện chỉ 

đạo các đơn vị trường rà soát học sinh trong đ  tu i có nhu cầu học bơi. L p 

danh sách học sinh có nhu cầu học bơi kèm theo cam kết của gia đình (Theo 

mẫu) gửi về UBND huyện (Qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

huyện) trước ngày 15/7/2020. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có  iên quan thẩm định dự toán 

kinh phí để t  chức mở  ớp hướng dẫn kỹ năng bơi cho trẻ em, học sinh trong 

dịp hè năm 2020 theo quy định. 

4. Huyện đoàn, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền th ng huyện 

Phối hợp với Phòng Lao đ ng, Thương binh, Xã h i - Dân t c huyện để t  

chức  ớp hướng dẫn kỹ năng bơi cho trẻ em, học sinh trong dịp hè năm 2020.  
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5. Gia đình có con em tham gia lớp học bơi: Tự chuẩn bị quần, áo tắm, 

cho các cháu và đưa đón các cháu từ nhà đến  ớp học; tự quản  ý con, em trong 

quá trình tham gia  ớp học bơi. 

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai 

thực hiện. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc đề nghị thông tin về 

Phòng Lao đ ng, Thương binh, Xã h i - Dân t c huyện, ĐT: 0205.3.883.080 để 

thống nhất thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Phòng Lao đ ng, TB, XH - DT huyện;  

- Phòng Giáo dục &ĐT huyện; 

- Phòng VHTT huyện; 

- Huyện Đoàn TNCS HCM; 

- Trung tâm Văn hóa - TT&TT huyện; 

- UBND thị trấn Thất Khê; 

- UBND các xã: Đại Đồng, Chi Lăng, Đề Thám; 

- Trang tin điện tử huyện; 

- Lưu: Văn thư. 

 KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lƣơng Quốc Toản 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

…………………, ngày ….. tháng …. năm 2020 

 

BẢN CAM KẾT  

CỦA PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH  

Về việc tham gia lớp học bơi hè năm 2020 

 

 Kính gửi: - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

        - Ban t  chức  ớp học bơi hè năm 2020 

 

 Tên em  à:...................................................................Sinh năm………….. 

Là học sinh  ớp:................................ năm học 20 .. – 20…., trường........... 

..................................................................................................................... 

Địa chỉ: Thôn/khu……………………., xã/thị trấn…………………….... 

huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn 

Nhằm rèn  uyện nâng cao sức khỏe bản thân đồng thời tự bảo vệ cho mình 

và mọi người xung quanh an toàn trong môi trường nước. Em xin tự nguyện 

đăng ký  ớp học bơi hè năm 2020, em xin hứa thực hiện tốt các điều sau: 

1. Chăm chỉ, tự giác trong học t p. 

2. Đoàn kết, giữ vệ sinh cá nhân và vệ chung th t tốt. 

3. Chấp hành tốt n i quy, quy định của  ớp học, cũng như của ban t  chức 

khi tham gia học bơi. 

4. Không tự ý nghỉ học, nếu trong trường hợp phải nghỉ học sẽ xin phép 

và báo cáo với thầy giáo, ban quản  ý  ớp học. 

5. Thực hiện nghiêm túc các n i dung của Bản cam kết này.  

Phần cam kết của phụ huynh: 

- Tên tôi  à:..................................................................................... 

- Là cha/mẹ/......... của em: ............................................................ 

 Thay mặt gia đình tôi xin cam kết như sau: 

1. Tạo điều kiện tốt nhất về thời gian và môi trường học t p cho con em 

mình. 

2. Tích cực, chủ đ ng phối, kết hợp với ban quản  ý  ớp học và các t  

chức trong việc giáo dục và quản  ý con em mình khi tham gia học bơi. 

3. Tham gia đầy đủ các khoản đóng góp cho  ớp học bơi (nếu có). 

Học sinh 

(ký và ghi họ tên) 

Phụ huynh học sinh 

(ký và ghi họ tên) 

 



BIỂU MẪU 

(Kèm theo Kế hoạch số:   /KH- UBND, ngày /6/2020 của UBND huyện Tràng Định) 

Đơn vị:……………… 

 
DANH SÁCH TRẺ EM ĐĂNG KÝ THAM GIA LỚP HỌC BƠI HÈ NĂM 2020 

 

Stt Họ và tên 
Năm 

sinh 

Họ và tên 

bố/mẹ/ngƣời 

chăm sóc 

Địa chỉ Lớp Trƣờng 
Ghi 

chú 

1 Nguy n Văn A 2010 Nông Thị C ……….   H  

nghèo 

2        

3        

…..        

 
 Danh sách đăng ký gồm:……….. 

 
 

Ngƣời lập biểu 

Tràng Định, ngày……, tháng…..năm 2020 

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

 


