
UBNDTHÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:1311/ VHTT-TDTT             Nha Trang, ngày 22  tháng 10 năm 2019 

V/v báo cáo kết quả Chương trình bơi 

an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em 

năm 2019 

 

 

Kính gửi: Sở Văn hóa và Thể thao. 

 

Thực hiện Công văn số 1908/SVHTT-QLTDTT ngày 17/9/2019 của Sở 

Văn hóa và Thể thao V/v báo cáo kết quả triển khai Chương trình bơi an toàn, 

phòng, chống đuối nước trẻ em,  

Phòng Văn hóa và Thông tin báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. Sơ lược tình hình và thực trạng đuối nước trẻ em trên địa bàn 

Thành phố Nha Trang nằm ở vị trí trung tâm tỉnh Khánh Hòa. Phía Bắc 

giáp huyện Ninh Hòa, phía Nam giáp thành phố Cam Ranh, phía Tây giáp huyện 

Diên Khánh, phía Đông tiếp giáp với biển. 

Thành phố Nha Trang có tổng diện tích đất tự nhiên là 252,6km2, với 27 

đơn vị hành chính cơ sở: 19 phường và 08 xã. 

Địa hình Nha Trang khá phức tạp, đa dạng vừa có biển, có núi, có suối, có 

nhiều sông: Sông Cái, sông Quán Trường… chảy qua nhiều xã, phường. 

Phong trào thể dục thể thao quần chúng luôn được UBND thành phố quan 

tâm chỉ đạo. Đặc biệt là việc tạo ra môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện 

cho thanh- thiếu- nhi thành phố được triển khai đồng bộ và có sự phối hợp tốt 

giữa các đơn vị liên quan. Trong những năm qua, địa phương đã làm tốt công tác 

phòng, chống đuối nước, phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em nói chung 

và công tác phòng chống đuối nước nói riêng. 

II. Tình hình triển khai Chương trình 

Tham mưu UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện:  

- Văn bản số 4247/UBND-VHTT ngày 30/5/2019 của UBND thành phố 

Nha Trang V/v đẩy mạnh Chương trình bơi an toàn và phòng, chống đuối nước 

trẻ em năm 2019;  

- Kế hoạch số 1491/KH-UBND ngày 29/5/2019 V/vTổ chức tập huấn bơi 

lội, phòng chống đuối nước cho thanh thiếu nhi, học sinh hè năm 2019; 

- Kế hoạch số 3871/KH-UBND ngày 20/5/2019 V/v Tổ chức Lễ phát 

động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2019 trên địa bàn 

thành phố Nha Trang. 
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UBND các xã, phường, các đơn vị liên quan như Phòng Giáo dục đào tạo, 

Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao, Thành đoàn Nha Trang cũng ban 

hành nhiều văn bản, kế hoạch thực hiện Chương trình. (kèm phụ lục 1) 

III. Đánh giá chỉ tiêu đạt được trong năm 2019 

Thực hiện chương trình phòng, chống đuối nước, bơi an toàn đối với trẻ 

em năm 2019, UBND thành phố ban hành văn bản số 4247/UBND-VHTT ngày 

30/5/2019 của UBND thành phố Nha Trang V/v đẩy mạnh Chương trình bơi an 

toàn và phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2019. Qua đó đề ra các mục tiêu, 

nhiệm vụ cụ thể nhằm nâng cáo trách nhiệm, nhận thức của các đơn vị, địa 

phường, của gia đình và toàn thể cộng đồng về phòng, chống tai nạn đuối nước 

trẻ em. 

Theo thống kê, số trẻ em trong độ tuổi Tiểu học là 35.415, Trung học cơ 

sở là 25.428. Mặc dù được sự quan tâm của các đơn vị, phòng ban, trường học 

nhưng nguy cơ đuối nước đối với trẻ em vẫn tồn tại.  

Trong năm 2019, có 01 em bị tử vong do đuối nước (xã Phước Đồng). 

IV. Kết quả cụ thể  

1. Hoạt động thông tin, tuyên truyền 

- Đã tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan bằng băng-rôn được 135 câu, 

54 lượt tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở. 

- Nội dung tuyên truyền tập trung vào Luật Trẻ em;  công tác phòng, 

chống tai nạn, thương tích cho trẻ em; phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, 

người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng chống mua bán người;  Luật 

phòng, chống bạo lực gia đình; số điện thoại tiếp nhận tố giác các hành vi xâm 

hại, bạo lực trẻ em qua đường dây tư vấn và hỗ trợ trẻ em 18001567, Tổng đài 

điện thoại Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 hoặc đường dây nóng của Trung tâm 

công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa 0258.3883.040. 

2. Kết quả triển khai các hoạt động dạy bơi, dạy lỹ năng phòng, 

chống đuối nước cho trẻ em, tổ chức hội thi bơi, giải bơi phòng, chống đuối 

nước 

Thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan như Trung tâm Văn hóa-

Thông tin và Thể thao, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo 

dục và Đào tạo, UBND các xã, phường tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, 

thể dục thể thao cho các em tập trung vào các dịp tết Trung thu, Ngày Quốc tế 

Thiếu nhi, dịp hè. 

 Năm 2019, Trung tâm Văn hóa –Thông tin và Thể thao thành phố phối 

hợp các đơn vị tổ chức 7 giải thể thao dành riêng cho thiếu niên nhi đồng: Giải 

cờ vua nhi đồng, Giải bóng đá mini hè, Giải cầu lông thiếu niên nhi đồng, Giải 

bơi hè, Giải bóng rổ nhi đồng, Giải bóng rổ Thiếu niên, Giải Việt dã hè. 

Thực hiện Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em thành 

phố giai đoạn 2017-2020, hằng năm vào dịp hè Phòng Văn hóa và Thông tin, 
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Phòng Giáo dục và  Đào tạo, Trung tâm Văn hóa –Thông tin và Thể thao tổ 

chức các lớp dạy bơi miễn phí hoặc có hỗ trợ về kinh phí cho các em có hoàn 

cảnh khó khăn, trẻ em thuộc hộ nghèo và cận  nghèo trên địa bàn thành phố.  

Cụ thể, trong năm 2019, đã mở lớp dạy bơi, kỹ năng phòng, chống đuối 

nước cho 200 học sinh; tổ chức Giải Bơi thiếu niên-nhi đồng thành phố với sự 

tham gia của 230 em học sinh thuộc 25 xã, phường trên địa bàn thành phố tham 

gia.  

4. Đầu tư quỹ đất, xây dựng cơ sở vật chất, bể bơi và công tác tổ chức 

dịch vụ bơi đảm bảo an toàn cho trẻ em khi tham gia bơi, lặn  

- Hiện tại thành phố chỉ có một hồ bơi do Trung tâm Văn hóa-Thông tin và 

Thể thao quản lý. Thành phố đang nghiên cứu để triển khai xây dựng một số bể 

bơi phục vụ trong trường học, vận động xã hội hóa xây dựng cơ sở vật chất, bể 

bơi và công tác tổ chức dịch vụ bơi đảm bảo an toàn cho trẻ em khi tham gia 

bơi, lặn. 

- Các hồ bơi tư nhân, trường học (Yết Kiêu, Hải Quân, khách sạn Viễn 

Đông, Trường Đại học Sỹ quan Thông tin, trường Mầm non Họa mi….) góp 

phần rất lớn trong việc phổ cập kiến thức, kỹ năng bơi và phòng, chống đuối 

nước cho trẻ em trên toàn địa bàn thành phố. (kèm Phụ lục 2) 

V. Đánh giá chung 

 1. Ưu điểm 

 Bằng sự tích cực triển khai khá đồng bộ, nhiều giải pháp với sự tham gia 

của nhiều đơn vị từ thành phố đến cơ sở nên đã tạo được phong trào học bơi, 

học kỹ năng phòng, chống đuối nước trong nhân dân. Nhiều gia đình đã chủ 

động, phối hợp tốt với chính quyền địa phương và nhà trường để trang bị kiến 

thức và kỹ năng bơi, phòng, chống đuối nước cho con em mình. 

 Nâng cao được nhận thức của các ngành, đơn vị, địa phương và nhân dân 

trong việc tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em. 

Có những xã, phường rất quan tâm thực hiện rất tốt Chương trình bơi an 

toàn, phòng, chống đuối nước cho trẻ em năm 2019. Như UBND phường Phước 

Hòa, 100% tổ dân phố trên địa bàn thực hiện triển khai tuyên truyền Chương 

trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em; Tổ chức tập huấn phòng 

chống đuối nước và sơ cấp cứu tại chỗ cho 200 em học sinh – sinh viên hè vào 

ngày 09/6/2019 (Mời Hội Chữ Thập đỏ thành phố và Trung tâm tìm kiếm cứu 

nạn tỉnh Khánh Hòa); Thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ cập bơi an toàn, 

phòng chống đuối nước trẻ em, đặc biệt tại các trường học. Tại trường THCS 

Trần Nhật Duật trên địa bàn phường Phước Hòa tổ chức cho học sinh hè đăng kí 

và tham gia lớp huấn luyện bơi lội và phòng chống đuối nước cho thanh thiếu 

nhi hè 2019. 

2. Hạn chế, tồn tại 

- Số lượng hồ bơi trên địa bàn thành phố và các trường học còn ít so với 

nhu cầu.  
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+ Đề án lắp đặt hồ bơi của tỉnh Khánh Hòa đối với các trường tiểu học và 

THCS trực thuộc thành phố Nha Trang quá ít (01 hồ bơi/26 trường THCS và 01 

hồ bơi/41 trường tiểu học). 

+ Một số giáo viên Giáo dục thể chất trường học chưa được cấp Giấy 

chứng nhận dạy bơi, cứu đuối theo quy định. 

- Vẫn còn một số cha mẹ học sinh chưa quan tâm đến vấn đề cho con em 

học bơi để phòng tránh đuối nước. 

- Nhận thức về phòng, chống đuối nước của một số người dân chưa cao, 

còn tâm lý chủ quan hoặc do bận công việc nên vẫn có tình trạng trẻ em tắm 

biển, ao hồ, suối nhưng không có người lớn giám sát, không mặc áo phao khi 

tham gia giao thông đường thủy nội địa. 

- Quỹ đất dành hoạt động thể dục thể thao nói chung và xây dựng bể bơi 

còn hạn chế. Các trung tâm vui chơi giải trí dành riêng cho trẻ em còn ít. 

VI. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 

1. Nhiệm vụ 

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích và 

đuối nước cho học sinh, trẻ em; Quyết định số 1415/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 

của UBDN tỉnh về việc ban hàng kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích trẻ 

em trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 206-2020 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân thường xuyên 

quan tâm, giá sát trẻ em, chủ động đưa trẻ em đi học bơi, học kỹ năng an toàn 

trong môi trường nước. 

- Thường xuyên rà soát các điểm có nguy cơ xảy ra đuối nước để cắm 

biển cảnh báo. 

- Tổ chức các lớp học bơi, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em, 

học sinh. 

2. Giải pháp thực hiện 

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao, Phòng Giáo 

dục và Đào tạo, Thành đoàn đa dạng hóa các hình thức tổ chức các lớp học bơi, 

kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh nói riêng và thanh-thiếu-nhi thành 

phố nóThường xuyên tổ chức tuyên truyền, cảnh báo những khu vực sông, biển 

có nguy cơ xảy ra tai nạn, khuyến các các bậc phụ huynh coi trọng công tác 

chăm sóc, quản lý trẻ em. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động toàn xã hội nâng cao ý thức 

về bơi an toàn và phòng, chống đuối nước cho trẻ em. 

- Chủ động rà soát, kiểm tra các ao, hồ, sông, biển thuộc địa bàn quản lý. 

Chú ý khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước thực hiện dựng bảng cảnh 

báo, bảng cấm, cần thiết phân công người giám sát, cứu hộ, đồng thời tuyên 

truyền nguy cơ đuối nước đến các trường và phụ huynh có biện pháp giám sát 
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các em ý thức không tự ý đi tắm khi không được phép hoặc không có người lớn 

đi kèm. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan khuyến khích, giúp đỡ các em tham 

gia các lớp học bơi an toàn, phòng chống đuối nước theo kế hoạch của thành 

phố. 

- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa nhà trường, địa phương và gia đình vận 

động các khác sạn có hồ bơi trên địa bàn thành phố tạo điều kiện sử dụng hồ bơi 

để dạy bơi cho trẻ em. 

- Tiếp tục có giải giải pháp đồng bộ, hữu hiệu giữa gia đình-nhà trường-xã 

hội trong việc bảo vệ và giáo dục học sinh. Đặc biệt quan tâm nhiều hơn đến 

việc trang bị các kỹ năng về phòng, chống đuối nước cho trẻ em tự giải quyết 

khi có tình huống xảy ra. 

3. Đề xuất, kiến nghị 

- Đưa môn bơi và kỹ năng phòng, chống đuối nước vào dạy chính khóa 

trong trường học 

- Có cơ chế tạo điều kiện để xã hội hóa trong việc xây dựng các hồ bơi đạt 

chuẩn phục vụ nhu cầu vui chơi dưới nước và học bơi, học kỹ năng phòng, 

chống đuối nước của nhân dân. 

- Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo cần tăng 

cường tập huấn bơi, cứu đuối cho giáo việ giáo dục thể chất chưa có Giấy chứng 

nhận hoặc tập huấn bổ sung đối với những giáo viên giáo dục thể chất chưa đạ. 

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng 

chống đuối nước trẻ em năm 2019 trên địa bàn thành phố Nha Trang./. 

(kèm một số hình ảnh và file)  

 

Nơi nhận: 

- Như trên (VBĐT); 

- UBND thành phố (b/c); 

- Trưởng phòng; 

- Phó Trưởng phòng (Tr); 

- Lưu: VT, Long. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Cẩm Trang 
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