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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN YÊN MÔ 
 

Số:         /UBND-VHTT 
V/V Phối hợp tổ chức Lễ phát động toàn dân 

tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước 

năm 2020 tỉnh Ninh Bình tại huyện Yên Mô 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Yên Mô, ngày      tháng 5 năm 2020 

 

  Kính gửi: 

- Các cơ quan, đơn vị trên toàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 18/2/2020 của UBND tỉnh Ninh 

Bình về việc tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối 

nước và Giải bơi học sinh, thiếu nhi, nhi đồng “Đường đua xanh” tỉnh Ninh Bình năm 

2020 tại huyện Yên Mô (đơn vị làm điểm của tỉnh). Để kịp thời triển khai kế hoạch 

của UBND tỉnh trước tình hình thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19, 

UBND huyện triển khai một số nội dung công việc cụ thể như sau: 

I. NỘI DUNG TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG 

1. Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 ngày 01/6/2020 

2. Điạ điểm: 

- Địa điểm tổ chức Lễ phát động: Sân vận động xã Yên Hòa 

 - Địa điểm tổ chức bơi thực hành hưởng ứng sau Lễ phát động: tại Bể bơi Hải 

Liên, số 190 phố Phú Thịnh, đường Tạ Uyên, thị trấn Yên Thịnh. 

3. Thành phần tham dự: (Theo chỉ đạo tại Kế hoạch số 17) 

3.1. Đại biểu do Sở Văn hóa và Thể thao mời: 

- Đại biểu, khách mời Trung ương: Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Trung ương 

đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng cục Thể dục thể thao. 

- Đại biểu, khách mời của tỉnh: Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, 

Đoàn ĐBQH tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;  

- Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. 
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3.2.  Đại biểu do UBND huyện mời:  

- Thường trực Huyện uỷ; Ban Thường vụ Huyện uỷ; lãnh đạo HĐND, UBND 

huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể của huyện; lãnh đạo 

các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; Đại 

diện Ban giám hiệu, giáo viên tổng phụ trách Đội, giáo viên bộ môn thể dục các 

trường học trên địa bàn huyện. 

 - Huy động 2000  thiếu nhi, học sinh trên địa bàn huyện tham gia Lễ phát động. 

 - Vận động nhân dân, các bậc phụ huynh tích cực đưa trẻ em tham gia các hoạt 

động hưởng ứng Lễ phát động. 

4. Nội dung chương trình Lễ phát động: 

* Chương trình khai mạc tại SVĐ xã Yên Hòa 

- Văn nghệ chào mừng (15 phút). 

- Chào cờ theo nghi thức Đội. 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

- Phát biểu khai mạc của lãnh đạo tỉnh. 

- Phát biểu của đơn vị tài trợ (nếu có). 

- Phát biểu hưởng ứng Lễ phát động của đại diện thiếu nhi, học sinh. 

* Các hoạt động hưởng ứng. (Tại khu vực bể bơi Hải Liên, số 190 phố Phú 

Thịnh, đường Tạ Uyên, TT Yên Thịnh và các địa điểm bơi tại các xã, thị trấn). 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Chủ trì tham mưu cho UBND huyện trong việc phối hợp với các cơ quan của 

tỉnh tổ chức đăng cai Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối 

nước và Giải bơi học sinh, thiếu nhi, nhi đồng “Đường đua xanh” tỉnh Ninh Bình 

năm 2020 tại huyện. 

- Tham mưu UBND huyện thành lập Ban Tổ chức,  xây dựng chương trình 

phối hợp tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước 

và Giải bơi học sinh, thiếu niên, nhi đồng “Đường đua xanh” tỉnh Ninh Bình năm 

2020 tại huyện Yên Mô. 
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- Chủ trì cùng với công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hải Liên, chuẩn bị 

chu đáo các điều kiện tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, 

chống đuối nước và Giải bơi học sinh, thiếu niên, nhi đồng “Đường đua xanh” tỉnh 

Ninh Bình năm 2020 tại huyện Yên Mô. 

- Đôn đốc, kiểm tra, tham mưu kịp thời cho UBND huyện chỉ đạo các cơ 

quan, đơn vị giao nhiệm vụ triển khai theo kế hoạch. 

- Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện phát hành giấy mời đại 

biểu của huyện tham dự Lễ phát động và đón tiếp khách dự Lễ phát động. 

- Tham mưu UBND huyện tổng kết chương trình bơi an toàn, phòng chống 

đuối nước trẻ em giai đoạn 2016-2020; tổng hợp kết quả báo cáo về UBND tỉnh 

(qua Sở Văn hóa và Thể thao) trước ngày 01/11/2020. 

 2. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao huyện 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Sở Văn hóa và Thể 

thao và các cơ quan khác thực hiện theo kế hoạch của UBND tỉnh; xây dựng kế 

hoạch chi tiết các nội dung công việc, kịch bản tổng thể, maket, băng zôn, phướn 

để tuyên truyền tại khu vực diễn ra Lễ phát động và trung tâm huyện (theo mẫu của 

Ban tổ chức); chuẩn bị các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất để tổ chức tốt Lễ 

phát động và các hoạt động hưởng ứng tại Lễ phát động. 

 - Chủ trì, phối hợp với phòng Giáo dục&Đào tạo, Đoàn Thanh niên Cộng sản 

Hồ Chí Minh huyện lựa chọn hạt nhân văn nghệ tham gia tập luyện và biểu diễn tại 

Lễ phát động; huy động, sắp xếp vị trí cho học sinh tham gia dự Lễ phát động; Lựa 

chọn đoàn tuyển của huyện tham gia giải bơi học sinh, thiếu niên, nhi đồng ”Đường 

đua xanh” tỉnh Ninh Bình năm 2020. 

- Tổ chức tuyên truyền trực quan tại trung tâm huyện về Lễ phát động và 

hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động sau Lễ phát động. 

- Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện chuẩn bị các 

điều kiện tổ chức các điểm thi chung kết giải bơi học sinh, thiếu niên, nhi đồng 

”Đường đua xanh” tỉnh Ninh Bình năm 2020 trên địa bàn huyện. 
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- Lập dự toán kinh phí tổ chức Lễ Phát động (Theo hướng dẫn của Sở Văn 

hóa và Thể thao) gửi về Sở Văn hoá và Thể thao trước ngày 20/5/2020 và thực hiện 

thanh quyết toán các khoản kinh phí theo quy định. 

3. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện 

- Hướng dẫn các tổ chức Đoàn, Đội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận 

động gia đình, trường học, cộng đồng và toàn xã hội quan tâm đến việc tập luyện 

bơi an toàn và các kỹ năng về phòng, chống đuối nước cho trẻ em trong dịp hè. 

- Phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Lao động - Thương binh 

và Xã hội tổ chức phổ biến, tuyên truyền kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối 

nước tại các trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn huyện (các trường triển 

khai cả năm). 

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao huyện, 

Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện phát động đến học sinh, thiếu niên, nhi đồng 

tham dự giải bơi “Đường đua xanh”; chuẩn bị các điều kiện tổ chức các điểm thi 

chung kết giải bơi học sinh, thiếu niên, nhi đồng ”Đường đua xanh” tỉnh Ninh Bình 

năm 2020 trên địa bàn huyện; Xây dựng chương trình tổ chức biểu diễn văn nghệ; 

Chỉ đạo Nhà Thiếu nhi huyện bố trí đội danh dự hát Quốc ca, Đội ca. 

4. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  

 - Tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 

40/KH-UBND ngày 11/5/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình về triển khai Chương 

trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em Ninh Bình giai đoạn 2016-2020; 

Quyết định số 1507/QĐ-BLĐTBXH ngày 31/10/2018 của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ triển khai các can thiệp hiệu quả và 

bền vững để phòng, chống đuối nước trẻ em tại Việt Nam. 

 - Tăng cường công tác phối hợp liên ngành kiểm tra, giám sát các quy định 

về phòng chống đuối nước của trẻ em tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

 - Phối hợp với Phòng Giáo dục và Huyện Đoàn tổ chức phổ biến, tuyên 

truyền kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước tại các trường Tiểu học, Trung 

học cơ sở trên địa bàn huyện (các trường triển khai cả năm). 

 



 

 

5 

 

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

 - Triển khai nội dung, chương trình tổ chức Lễ phát động đến các trường 

THPT Yên Mô A, THPT Tạ Uyên, tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn huyện; 

Chỉ đạo các trường huy động học sinh và giáo viên quản lý học sinh đến dự Lễ phát 

động (Học sinh mang theo ghế để ngồi tham dự hết buổi lễ, số lượng huy động căn 

cứ vào khuôn viên sân vận động xã Yên Hòa đảm bảo đúng các quy định về phòng 

chống dịch NCOV-19). Tổng hợp danh sách học sinh tham gia Lễ phát động gửi về 

UBND huyện (qua Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao) trước ngày 

25/5/2020. 

 - Lựa chọn đại diện học sinh phát biểu hưởng ứng tại Lễ phát động. (duyệt 

bài phát biểu gửi về ban tổ chức trước ngày 25/5/2020) 

 - Phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Huyện Đoàn tổ chức 

phổ biến, tuyên truyền kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước tại các trường 

Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn huyện (các trường triển khai cả năm). 

6. Công an huyện 

Đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông khu vực diễn ra Lễ phát 

động, để đại biểu, học sinh và các tầng lớp nhân dân đến dự; chỉ đạo Công an xã 

Yên Hòa và công an thị trấn Yên Thịnh hướng dẫn các đại biểu và nhân dân đến dự 

Lễ phát động nơi để xe, quy định nơi để xe của đại biểu, của giáo viên, học sinh các 

trường học. 

7. Đài Truyền thanh huyện 

- Xây dựng các tin, bài viết có nội dung tuyên truyền về tập luyện môn bơi 

phòng, chống đuối nước năm 2020. 

- Thực hiện tuyên truyền trên đài Truyền thanh về Lễ phát động và các hoạt 

động hưởng ứng Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước 

năm 2020; giải bơi học sinh, thiếu niên, nhi đồng ”Đường đua xanh” tỉnh Ninh 

Bình năm 2020 trên địa bàn huyện. 

8. Trung tâm Vệ sinh môi trường. 

- Đảm bảo công tác vệ sinh môi trường khu vực diễn ra Lễ phát động và 

trung tâm huyện. 
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- Chạy khẩu hiệu tuyên truyền về Lễ Phát động động toàn dân tập luyện môn 

bơi phòng, chống đuối nước và Giải bơi học sinh, thiếu nhi, nhi đồng “Đường đua 

xanh” tỉnh Ninh Bình năm 2020 tại cổng chào điện tử thuộc địa bàn xã Mai Sơn từ 

ngày 25/5/2020 đến ngày 05/6/2020 (Theo nội dung tuyên truyền của Ban Tổ chức). 

9. Văn phòng HĐND&UBND và trang Thông tin điện tử huyện 

- Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin phát hành giấy mời, đón tiếp 

đại biểu tham dự Lễ phát động, lời phát biểu hưởng ứng của lãnh đạo huyện  

(Thành phần cụ thể phù hợp với quy định về công tác phòng chống dịch trong tình 

hình mới theo chỉ thị 19 của Thủ Tướng Chính phủ) 

- Tăng cường đưa tin bài có nội dung tuyên truyền về tập luyện môn bơi 

phòng, chống đuối và các hoạt động hưởng ứng Lễ phát động toàn dân tập luyện 

môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2020; giải bơi học sinh, thiếu niên, nhi đồng 

”Đường đua xanh” tỉnh Ninh Bình năm 2020 trên địa bàn huyện. 

10. Phòng Y tế - Trung tâm Y tế huyện 

- Hướng dẫn, tuyên truyền và chuẩn bị các điều kiện cho tổ chức lễ phát 

động đảm bảo an toàn theo các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ thị 19 của Thủ 

Tướng và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện về phòng chống dịch 

Covid-19 trong tình hình mới. 

- Trung tâm y tế huyện: Bố trí xe cứu thương, 02 cán bộ y tế và cơ số thuốc 

cần thiết phục vụ tại Lễ phát động của tỉnh (Địa điểm tại sân vận động xã Yên Hòa 

và Bể bơi Hải Liên, số 190 phố Phú Thịnh, đường Tạ Uyên, thị trấn Yên Thịnh.). 

11. Điện lực huyện Yên Mô 

Đảm bảo nguồn điện ổn định, liên tục, an toàn trong thời gian diễn ra các 

hoạt động của Lễ phát động và Trung tâm huyện. 

12. Các phòng, ban, ngành, MTTT, các đoàn thể và các cơ quan, đơn vị 

đóng trên địa bàn huyện 

Tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được biết 

thông tin về Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 

2020 tỉnh Ninh Bình trên địa bàn huyện; cử lực lượng phối hợp khi có đề nghị của 

UBND huyện. 



 

 

7 

 

13. UBND các xã, thị trấn 

- Tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể nhân dân về Lễ Phát động toàn dân tập 

luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2020 tỉnh Ninh Bình. 

- Vận động nhân dân, các bậc phụ huynh tích cực đưa trẻ em tham gia các 

hoạt động hưởng ứng tại  Lễ phát động và Sau Lễ phát động. 

- Chỉ đạo việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng sau Lễ phát động tại địa phương. 

* Riêng UBND xã Yên Hòa và Thị trấn Yên Thịnh: 

- Phối hợp với Ban Tổ chức chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ phát động và 

các hoạt động hưởng ứng trên địa bàn. 

Chỉ đạo công an xã, thị trấn hướng dẫn các đại biểu và nhân dân đến dự Lễ 

phát động nơi để xe, quy định nơi để xe của đại biểu, của giáo viên, học sinh các 

trường học. 

* 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 

khỏe và phát triển thể lực, tầm vóc”, Học bơi để an toàn trong môi trường nước”, 

“Toàn dân hưởng ứng chương trình sức khỏe Việt Nam”, “Toàn dân tích cực học 

bơi phòng, chống đuối nước”… 

Trên đây là nội dung chương trình phối hợp tổ chức Lễ phát động toàn dân tập 

luyện môn bơi phòng, chống đuối nước tỉnh Ninh Bình năm 2020 tại huyện Yên Mô, 

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ Tịch UBND các xã, thị trấn 

nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các sở: VH&TT; GD&ĐT (để B/c); 

- TT Huyện ủy (để B/c); 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Vũ Trọng Thứ 
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