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Đồng Tháp, ngày 18 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH
Dự thảo Kế hoạch Tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện
môn bơi phòng, chống đuối nước trẻ em
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.
Căn cứ Kế hoạch số 866/KH-BVHTTDL ngày 13/3/2019 của Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn
bơi phòng, chống đuối nước năm 2019; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự
thảo Kế hoạch tổ chức Lễ phát động năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp với
các nội dung chủ yếu như sau:
1. Mục đích, ý nghĩa việc tổ chức Lễ phát động
Nhằm tuyên truyền về lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bơi, các kỹ
năng an toàn trong môi trường nước, đồng thời vận động toàn dân tích cực tập
luyện môn bơi nhằm nâng cao sức khỏe, thể lực, phòng, chống bệnh tật cho trẻ
em và cộng đồng. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình,
nhà trường và toàn xã hội trong việc phát triển phong trào dạy bơi, học bơi và
công tác phòng, chống đuối nước, góp phần từng bước giảm tai nạn đuối nước.
2. Thời gian và địa điểm tổ chức
- Lễ phát động của tỉnh tổ chức vào lúc 7 giờ 00 ngày 01/6/2019, tùy theo
điều kiện các địa phương đồng loạt tổ chức vào thời điểm này hoặc có thể tổ
chức vào các ngày khác trong tháng 6/2019.
- Địa điểm tổ chức: Tại tất cả các bể bơi hiện có trên địa bàn xã, phường,
thị trấn và trường học.
3. Quy mô và hình thức tổ chức
- Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chọn 01 địa điểm tổ chức cấp
huyện và chỉ đạo các xã, phường, thị trấn và trường học tổ chức Lễ phát động tại
địa phương mình nhưng phải đảm bảo an toàn. Đối với các đơn vị cấp xã và
trường học không đủ điều kiện tổ chức có thể huy động lực lượng trẻ em, người
dân tham gia cùng với các địa phương lân cận có hồ bơi.
- Sau Lễ phát động sẽ tổ chức các hoạt động hưởng ứng như: Tổ chức giải
thi bơi và cứu đuối, thi tìm hiểu kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước, các
trò chơi vận động dưới nước…
- Tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối
nước năm 2019 của Tỉnh tại khu liên hợp TDTT tỉnh Đồng Tháp. Huy động
khoảng 1.500 người là học sinh, đoàn viên thanh niên và người dân tham gia.
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4. Kinh phí tổ chức
- Kinh phí tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống
đuối nước năm 2019 do nguồn ngân sách địa phương đảm bảo; khuyến khích
vận động các tổ chức, cá nhân tài trợ và các nguồn thu hợp pháp khác.
- Kinh phí tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống
đuối nước của Tỉnh được bố trí từ nguồn chi sự nghiệp TDTT của Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch; kinh phí do các tổ chức, cá nhân tài trợ và các nguồn thu
hợp pháp khác.
5. Tổ chức thực hiện
Ủy ban nhân dân Tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, tổ chức
chính trị xã hội, các cơ quan đơn vị và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố
phối hợp tổ chức thực hiện.
Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chủ trì phối hợp với các
ngành, các cấp triển khai thực hiện Kế hoạch; tổng hợp kết quả tổ chức Lễ phát
động báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Kính trình Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, ban hành kế hoạch./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, PQLTDTT(TP).03b.
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