
 

 

BÁO CÁO 

Kết quả triển khai Chƣơng trình bơi an toàn, phòng chống đuối nƣớc  

cho trẻ em trên địa bàn xã Đôn Phong giai đoạn 2016 - 2020  

 

Thực hiện Công văn số: 1395/UBND-VHTT ngày 01 tháng 9 năm 2020 của 

UBND huyện Bạch Thông về việc xây dựng báo cáo Tổng kết Chương trình bơi an 

toàn, phòng, chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn huyện Bạch Thông giai đoạn 

2016- 2020. UBND xã xã Đôn Phong báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

Phần thứ nhất 

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CHƢƠNG TRÌNH GIAI ĐOẠN 2016 - 2020  

I. SƠ LƢỢC ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH, THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN 

NHÂN ĐUỐI NƢỚC TRẺ EM TRÊN ĐỊA BÀN 

1. Đặc điểm tình hình 

Đôn Phong là xã khó khăn của huyện Bạch Thông, có tổng diện tích đất tự 
nhiên: 12.759,03ha, xã có 10 thôn bản với 585 hộ và 2.488 nhân khẩu, gồm 07 dân 
tộc Kinh, Tày, Nùng, Dao, Hoa, Sán chỉ và Thái cùng sinh sống. Kinh tế chủ yếu là 
sản xuất nông, lâm nghiệp, đời sống nhân nhân còn gặp nhiều khó khăn 

- Thuận lợi: Luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, 
UBND huyện Bạch Thông và sự chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ, HĐND, UBND xã, 
sự quan tâm giúp đỡ của các ban ngành, đoàn thể xã và các trưởng thôn. Nhân dân 
luôn tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, thực hiện tốt Chính sách pháp 
luật của Nhà nước, chấp hành tốt mọi quy định của địa phương góp phần ổn định 
đời sống và an ninh trật tự được đảm bảo.  

- Khó khăn: Địa bàn xã rộng, địa hình chia cắt, nhiều khe suối, hệ thống giao 
thông đến các thôn, bản chưa được đầu tư nâng cấp đồng bộ, chưa có khu vui chơi 
giải trí và bể bơi cho trẻ em luyện tập, trình độ sản xuất chưa đồng đều dẫn đến phát 
triển kinh tế - xã hội còn nhều hạn chế.  

2. Số trẻ em trên địa bàn tử vong do tai nạn đuối nƣớc năm 2020: Trong 
năm 2020 trên địa bàn xã Đôn Phong có 01 trẻ em tử vong do đuối nước. 

3. Số trẻ em trên địa bàn tử vong do đuối nƣớc giai đoạn 2016 - 2020: 
Từ năm 2016-2020 có 01 trẻ  tử vong do đuối nước. 

4. Những nguyên nhân đuối nƣớc trẻ em trên địa bàn:  

- Địa hình xã Đôn Phong nhiều đồi núi, nhiều sông suối chia cắt các thôn, bản.  

- Chưa có khu vui chơi giải trí và bể bơi cho trẻ em tập luyện. 

- Kinh tế gia đình còn gặp nhiều khó khăn. 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

XÃ ĐÔN PHONG 
 

Số:           /BC-UBND 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đôn Phong, ngày          tháng 9 năm 2020 



 

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CHƢƠNG TRÌNH   

1. Công tác chỉ đạo, triển khai Chương trình: Trong những năm qua, UBND 

xã đã ban hành kế hoạch thực hiện về công tác trẻ em về tuyên truyền phòng chống 

tai nạn thương tích và phòng chống đuối nước trên địa bàn, cụ thể: 

- Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2016 của UBND xã Đôn 

Phong về tổ chức tuyên truyền thực hiện quyền tham gia trẻ em và tuyên truyền 

phòng chống tai nạn thương tích ở trẻ em trên địa bàn xã Đôn Phong. 

- Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2017 của UBND xã Đôn Phong 

về tổ chức Hội thi Phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em trên địa bàn xã Đôn Phong. 

Ngoài ra, hàng năm UBND xã còn xây dựng các kế hoạch phối hợp với các ban, 

ngành đoàn thể tuyên truyền về phòng, chống tai nạn thương tích đến 10/10 thôn bản. 

2. Công tác thông tin, tuyên truyền.  

- Tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước 

cấp xã, cấp huyện: Hàng năm UBND luôn phối hợp với dự án Chilfund tổ chức 

tuyên truyền đến trẻ em trên địa bàn xã tập luyện môn bơi, phòng chống đuối 

nước, tuy nhiên xã chưa có bể bơi cho trẻ em luyện tập, chỉ có một số trẻ bơi ở một 

số sông suối trên địa bàn. 

- Các hoạt động thông tin, truyền truyền: UBND xã luôn quan tâm đến công 

tác tuyên truyền về phòng, chống đuối nước. Phối hợp với các ban, ngành đoàn thể 

tổ chức tuyên truyền lồng ghép vào các buổi họp thôn, tổ chức các hội thi phòng, 

chống tai nạn thương tích trên địa bàn xã.  

3. Việc tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ 

cán bộ, hướng dẫn viên, nhân viên cứu hộ đuối nước: Đối với xã Đôn Phong không 

có khu vui chơi giải trí, vì vậy không tổ chức được các lớp tập huấn về phòng, 

chống đuối nước trên địa bàn xã.  

4. Tổ chức các hoạt động phòng, chống đuối nước: Xã không có địa điểm để 

tổ chức các hoạt động về phòng chống đuối nước. 

4.1. Kết quả các hoạt động dạy bơi, dạy kiến thức kỹ năng phòng, chống 

đuối nước cho trẻ em: 

- Tổng số trẻ em trong độ tuổi tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn: 384 em 

- Việc tổ chức dạy bơi, kiến thức kỹ năng phòng, chống đuối nước: Không có 

- Tổ chức dạy bơi theo Chương trình thí điểm tiêu chí đánh giá trẻ em biết 

bơi và kỹ năng phòng, chống đuối nước năm 2020: Không có 

- Tỉ lệ trẻ em trong độ tuổi tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn biết bơi: 30%  

- Tỉ lệ trẻ em trong độ tuổi tiểu học, trung học cơ sở biết kiến thức và kỹ năng an 

toàn trong môi trường nước: Hàng năm trong nhà trường chỉ tuyên truyền về phòng 

chống đuối nước chưa được tập huấn về các kỹ năng tập bơi, lý do không có địa điểm. 



 

4.2. Việc tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức, kỹ năng bơi, phòng, chống đuối 

nước; Giải thi bơi cứu đuối của cấp xã, cấp huyện. Xã Đôn Phong chưa có điều 

kiện để tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức, kỹ năng bơi cho trẻ em trên địa bàn xã. 

5. Việc đầu tư cơ sở vật chất, xây lắp bể bơi, đảm bảo điều kiện dạy bơi, học 

bơi an toàn cho trẻ em: Đối với xã chưa có kinh phí đầu tư các cơ sở vật chất và 

xây lắp bể bơi.  

5.1. Đầu tư cơ sở vật chất, xây lắp bể bơi và trang thiết bị dạy bơi, phòng, 

chống đuối nước: Chưa có kinh phí đầu tư. 

5.2. Kinh phí thực hiện Chương trình:  

- Kinh phí được bố trí trong dự toán chi ngân sách Nhà nước: Không có  

- Kinh phí xã hội hóa: Không có 

6. Công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai Chương trình: 

UBND xã chưa xây dựng được kế hoạch thanh tra, kiểm tra, đánh giá kết quả triển 

khai Chương trình.   

- Số cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn, vui chơi giải trí dưới nước 

trên địa bàn: Không có.  

- Số cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn trên địa bàn có huấn luyện 

viên, hướng dẫn viên bơi, nhân viên cứu hộ và đảm bảo các điều kiện về vệ sinh, 

an toàn theo quy định của pháp luật: Không có  

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả nổi bật, những kinh nghiệm về cách thức, mô hình triển khai hiệu 

quả Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn: 

Trong những năm qua, UBND xã luôn phối hợp với các tổ chức tuyên truyền về 

công tác phòng, chống đuối nước trên địa bàn xã. 

2. Những khó khăn, tồn tại, nguyên nhân: 

- Trường học chưa có 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 sông, ao 

hồ, suối nhưng không có người lớn giám sát, không mặc áo phao khi tắm sông. 

- 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. 



 

Phần thứ hai 

ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI 

CHƢƠNG TRÌNH GIAI ĐOẠN 2021-2030 

I. PHƢƠNG HƢỚC, MỤC TIÊN, CHỈ TIÊU 

1. Tỉ lệ trường học triển khai Chương trình bơi an toàn cho trẻ em: 100% 

2. Tỉ lệ trẻ em trong độ tuổi tiểu học, trung học cơ sở biết bơi: 60%  

3. Tỉ lệ trẻ em biết kiến thức, kỹ năng an toàn trong môi trường nước: 100%  

4. Tỉ lệ các cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn có huấn luyện viên, 

hướng dẫn viên bơi, nhân viên cứu hộ và đảm bảo các điều kiện về vệ sinh, an toàn 

theo quy định của pháp luật: 40%  

5. Giảm tỉ lệ số trẻ em tử vong do tai nạn đuối nước so với năm 2020: 95%  

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

 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;  

- 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. 

 - 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.  

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện 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 trên địa bàn xã. 

- Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, cảnh báo những khu vực sông, suối 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, suối 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, đồng thời tuyên truyền nguy cơ đuối nước đến các trường và phụ huynh 

có biện pháp giám sát 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 xã.  

- 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.  



 

III. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Đưa môn bơi và kỹ năng phòng, chống đuối nước vào dạy chính khóa trong 

trường học.  

2.  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.  

3. Cấp kinh phí đầu tư, xây dựng, lắp đặt bể bơi phục vụ công tác tuyên truyền 

phòng, chống đuối nước trên địa bàn xã. 

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

đuối nước cho trẻ em giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn xã Đôn Phong./. 

 
Nơi nhận: 
* Bản điện tử: 

- Phòng VH&TT huyện; 

- Trung tâm VHTT&TT huyện; 

- Thường trực Đảng ủy xã 

- Thường trực HĐND xã; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; 

- UBMTTQ và các ngành, đoàn thể xã; 

* Bản giấy: 

- Công chức VH-XH phụ trách TT xã; 

- Lưu: VPTK xã. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Văn Hậu 
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