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V/v triển khai thực hiện Kế hoạch Phổ
cập bơi phòng, chống đuối nước cho trẻ
em trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2022

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố.
Thực hiện Đề án số 1418/ĐA-UBND ngày 23/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc
thực hiện Kế hoạch Phổ cập bơi, phòng chống, đuối nước cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Bến
Tre giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch số 90/KH-BQLĐA ngày 12/01/2022 của Ban quản lý
thực hiện Đề án Phổ cập bơi tỉnh, Kế hoạch năm 2022 thực hiện Đề án Phổ cập bơi phòng,
chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt Kế hoạch
Phổ cập bơi số 90/KH-BQLĐA), Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào
tạo triển khai thực hiện Kế hoạch Phổ cập bơi phòng, chống đuối nước cho trẻ em trên địa
bàn tỉnh Bến Tre năm 2022 như sau:
- Phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin và Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền
thanh huyện, thành phố thực hiện tốt:
+ Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Kế hoạch Phổ cập bơi phòng, chống
đuối nước cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2022 theo nội dung, chỉ tiêu theo Kế
hoạch Phổ cập bơi số 90/KH-BQLĐA của tỉnh tại địa phương (Ban quản lý thực hiện Đề án
Phổ cập bơi tỉnh đã gửi đến các đơn vị).
+ Thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng chống tai nạn đuối nước trong
địa phương nói chung và cho học sinh cấp tiểu học, cấp trung học cơ sở nói riêng để toàn xã
hội thấy rõ nhiệm vụ Phổ cập bơi phòng, chống đuối nước cho trẻ em là vấn đề cấp thiết
trong giai đoạn hiện nay.
+ Xây dựng, thống nhất, giao các nội dung, chỉ tiêu về thực hiện Đề án Phổ cập bơi
phòng, chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn năm 2022 của giai đoạn 2021-2025, đưa vào
tiêu chí thi đua giữa các trường học tiểu học và trung học cơ sở.
- Thực hiện chỉ tiêu chung của Đề án Phổ cập bơi, theo yêu cầu của Ban quản lý thực
hiện Đề án Phổ cập bơi tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo giao chỉ tiêu thi đua cho các Phòng Giáo
dục và Đào tạo về tỉ lệ % trẻ 6 đến 15 tuổi biết bơi năm 2022 như sau:
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+ Duy trì các trường đã thực hiện thực hiện mô hình “Học sinh toàn trường biết bơi”
năm học vừa qua và chỉ đạo các trường đăng ký thực hiện mô hình sao cho ít nhất cuối năm
học 2022-2023 có 02 trường tiểu học và 03 trường trung học cơ sở/ huyện, thành phố đạt mô
hình “Học sinh toàn trường biết bơi”.
Các trường tiểu học và THCS đăng ký thực hiện mô hình “Học sinh toàn trường biết
bơi” phải đạt chỉ tiêu như sau: đối với trường tiểu học đến cuối năm học, học sinh biết bơi
phải đạt 65% trở lên; trường THCS đến cuối năm học, học sinh biết bơi phải đạt 90% trở lên
(trừ số học sinh không tham gia do sức khỏe, bệnh tật).
Sau khi phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin lựa chọn xong, các Phòng Giáo dục
và Đào tạo lập, gửi thống kê danh sách, số liệu các trường thực hiện mô hình “Học sinh toàn
trường biết bơi” năm học 2021-2022 (như mẫu thống kê đã báo cáo năm trước) về Sở Giáo
dục và Đào tạo (Phòng Giáo dục Tiểu học) qua đường công văn và mail file mềm trước ngày
19/8/2022.
+ Định kỳ, các Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo Thống kê tiến độ thực hiện mô
hình “Học sinh toàn trường biết bơi” của các trường tham gia và Thống kê tiến độ thực
hiện phổ cập bơi tất cả các trường tiểu học, trung học cơ sở của huyện, thành phố (theo mẫu
thống kê như trên) trước ngày 15 tháng 6 và 15 tháng 12 hàng năm về Sở Giáo dục và Đào
tạo qua đường công văn và mail file mềm về địa chỉ: levinhsang@bentre.edu.vn
- Chỉ đạo tất cả trường tiểu học, trung học cơ sở thực hiện tốt các nội dung sau:
+ Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch Phổ cập bơi năm 2022; thông tin, tuyên
truyền nâng cao nhận thức về phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em trên địa bàn cho cán
bộ, giáo viên và phụ huynh học sinh để hợp tác và triển khai thực hiện tốt Kế hoạch Phổ cập
bơi năm 2022 tại các trường học.
+ Tổ chức, sắp xếp lịch dạy học phổ cập bơi cho học sinh vào chương trình chính khóa
môn thể dục phần nội dung môn thể dục, thể thao tự chọn hoặc các ngày nghỉ trong tuần của
năm học và dịp nghỉ hè để giảm hoặc miễm học phí bơi cho học sinh (quan tâm các đơn vị
thuộc xã bãi ngang, xã khó khăn).
+ Phân công cán bộ, giáo viên phối hợp với phụ huynh tổ chức đưa đón học sinh tham
dự các lớp học bơi và trong tổ chức dạy học bơi phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các em.
+ Các trường đã được trang bị hay xây dựng mới bể bơi có kế hoạch chuẩn bị tốt đội
ngũ giáo viên, huấn luyện viên dạy bơi, khai thác, sử dụng, quản lý,vận hành tốt bể bơi .
+ Thực hiện công tác vận động xã hội hóa trong việc xây dựng các loại bể bơi (cố định,
di động), hỗ trợ phí học bơi cho học sinh thuộc diện chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó
khăn,...
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt nội dung
công văn nầy.
Nơi nhận:
- Như trên;
- BQL.Đề án PCB tỉnh (để báo cáo);
- Ban giám đốc Sở GD&ĐT (để báo cáo);
- Website Sở GD&ĐT;
- Lưu VT,GDTH,GDTrH, CT.CTTT.
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