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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Phê duyệt Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia phòng, chống  

đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025” 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Trẻ em; Luật Thể dục, thể thao; 

Căn cứ Quyết định số 234/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em 

giai đoạn 2016 - 2020; 

Căn cứ Quyết định số 641/QĐ-TTg ngày 28/4/2011 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam 

giai đoạn 2011 - 2030; 

Căn cứ 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;  

Căn cứ Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng chính phủ về 

việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em;  

Căn cứ Quyết định số 2010/QĐ-UBND ngày 10/6/2016 của UBND tỉnh về 

phê duyệt Kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích trẻ em tỉnh Thanh Hóa 

giai đoạn 2018 - 2020; 

Theo đề nghị của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn tại Tờ trình số 125-TTr/TĐTN   

ngày 11 tháng 8 năm 2020; của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 

3255/TTr-SVHTTDL  ngày 23 tháng 9 năm 2020 (kèm theo ý kiến tham gia của 

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở 

Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ). 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia phòng, 

chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025”, 

với các nội dung chủ yếu sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/quyet-dinh-234-qd-ttg-chuong-trinh-phong-chong-tai-nan-thuong-tich-tre-em-2016-2020-302846.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/chi-thi-17-ct-ttg-thuc-hien-phong-chong-tai-nan-thuong-tich-duoi-nuoc-cho-hoc-sinh-tre-em-2016-311337.aspx
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nhân dân trên địa bàn tỉnh đối với công tác phòng, chống tai nạn đuối nước 

trẻ em; xây dựng môi trường sống an toàn, tạo điều kiện cho trẻ em được học 

tập, rèn luyện kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước nhằm ngăn ngừa, giảm 

thiểu đến mức thấp nhất tình hình trẻ em bị tử vong do tai nạn đuối nước trên 

địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

2. Mục tiêu cụ thể 

* Cấp tỉnh: 

- Tổ chức 12 lớp tập huấn về kỹ năng tuyên truyền phòng chống tai nạn 

đuối nước, kỹ năng xử lý tình huống cho trẻ em khi bị tai nạn đuối nước và 20 

lớp tập huấn kỹ năng dạy bơi cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Đội, Hội các cấp. 

- Tổ chức 20 buổi hoạt động ngoại khóa về kỹ năng phòng chống đuối 

nước trong các trường học.  

- Tổ chức dạy bơi, học bơi miễn phí cho ít nhất 5000 em. 

- Hỗ trợ lắp đặt 15 bể bơi di động và 75 điểm hệ thống phao cứu hộ tại 

những nơi có nguy cơ cao xảy ra tai nạn đuối nước. 

- Triển khai thành lập mô hình câu lạc bộ thanh niên tham gia phòng chống 

đuối nước trên địa bàn huyện, thị, thành phố. 

* Cấp huyện: 

- 100% các huyện, thị, thành Đoàn triển khai thí điểm chương trình dạy bơi 

an toàn, miễn phí cho trẻ em trên địa bàn. 

- 100% các liên đội trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn huyện 

thành lập và duy trì có hiệu quả Câu lạc bộ Phát thanh măng non tuyên truyền 

phòng chống tai nạn đuối nước. 

- Hàng năm, phấn đấu mỗi xã, phường, thị trấn thành lập được 1-2 mô hình 

“Đội thanh niên xung kích phòng chống đuối nước trẻ em”. 

- 100% các huyện, thị xã, thành phố tổ chức cắm biển cảnh báo nguy nguy 

hiểm tại khu vực có nguy cơ cao xảy ra đuối nước trên địa bàn. 

II. YÊU CẦU 

- Tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện các mục tiêu, 

nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Đề án trong toàn tỉnh. 

- Đảm bảo thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước trong suốt quá trình thực hiện Đề án. Không ngừng nâng cao nhận 

thức của các tổ chức chính trị, xã hội, nhận thức của đoàn viên thanh niên về lợi 

ích của Đề án với hiệu quả cao nhất, góp phần giảm thiểu tình trạng đuối nước ở 

trẻ em và phát triển bền vững xã hội. 

- Huy động sự đóng góp của cộng đồng, xã hội, đầu tư khai thác ngày càng 

hiệu quả đảm bảo trong quá trình thực hiện phải tuyệt đối an toàn. Đẩy mạnh 

công tác xã hội hóa đảm bảo thực hiện tốt Đề án. 
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III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về phòng, 

chống đuối nước ở trẻ em cho cán bộ đoàn viên thanh niên các cấp 

1.1. Triển khai tuyên truyền trực quan về phòng, chống đuối nước ở trẻ em 

a) Nội dung hoạt động: 

- Tuyên truyền trực quan thông qua việc sử dụng hệ thống băng rôn, khẩu 

hiệu, pano, áp phích, tờ rơi, biển cảnh báo nguy hiểm, đặc biệt ở những nơi có 

nguy cơ cao xảy ra tai nạn đuối nước.  

- Tuyên truyền trên báo chí, phát thanh, truyền hình: Xây dựng các phóng 

sự truyền hình, viết tin, bài giới thiệu về các kỹ năng phòng chống đuối nước 

cũng như phản ánh về hoạt động phòng, chống tai nạn đuối nước của đội ngũ 

cán bộ Đoàn, Đội, Hội các cấp đăng tải trên hệ thống báo chí, phát thanh, truyền 

hình Trung ương, địa phương và chuyên mục Tuổi trẻ Lam Sơn.  

- Tuyên truyền trên internet, mạng xã hội: Xây dựng tài liệu truyền thông 

như video clip, Infographic về kỹ năng phòng chống đuối nước, kỹ năng bơi an 

toàn và đăng tải, chia sẻ trên hệ thống internet, các trang mạng xã hội. 

b) Phạm vi và thời gian thực hiện: 

Trong các trường học và địa bàn dân cư tại 27 huyện, thị xã, thành phố trên 

địa bàn toàn tỉnh. 

+ Trong trường học: Cung cấp cẩm nang tuyên truyền cho các liên đội 

trường học trên địa bàn toàn tỉnh (Tháng 9 hàng năm). 

+ Địa bàn dân cư: Cung cấp infogaphic, tờ rơi tuyên truyền tại đoàn thanh 

niên các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh (Tháng 4, 5 hàng năm). 

c) Đơn vị thực hiện: 

- Tỉnh đoàn tham mưu xây dựng Cẩm nang tuyên truyền, thiết kế 

infogaphic, tờ rơi tuyên truyền. 

- Tỉnh đoàn phối hợp với các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh tuyên truyền các hoạt động của đoàn thanh niên về việc phòng chống 

đuối nước ở trẻ em. 

1.2. Tổ chức tuyên truyền thông qua các hoạt động Đoàn - Đội 

a) Nội dung thực hiện:  

- Phát động phong trào học bơi, dạy bơi trên toàn tỉnh. Lồng ghép tuyên 

truyền kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước ở trẻ em thông qua các 

buổi sinh hoạt chi đội, liên đội, chào cờ đầu tuần, sinh hoạt ngoại khóa, các lớp 

kỹ năng sống; tổ chức các cuộc thi vẽ tranh, thi viết, thi tìm hiểu kiến thức về 

chủ đề phòng chống tai nạn đuối nước trẻ em. 

- Phát huy vai trò của các đội, nhóm thanh niên tình nguyện, đội tuyên 

truyền măng non, phát thanh măng non trong việc tuyên truyền giáo dục nâng 
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cao nhận thức về phòng chống tai nạn đuối nước trẻ em, lồng ghép với các loại 

hình hoạt động, sinh hoạt văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí cho thiếu nhi tại các 

trường học, nơi công cộng, địa bàn dân cư. 

- Định kỳ hàng năm tổ chức Hội thi "Tuyên truyền măng non phòng chống 

đuối nước cho trẻ em" tại các huyện, thị xã, thành phố. 

b) Phạm vi và thời gian thực hiện: 

- Phạm vi: Tổ chức Hội thi Tuyên truyền măng non phòng, chống tai nạn 

đuối nước tại 03 cụm: Miền núi (Huyện Thạch Thành), đồng bằng (Huyện Thọ 

Xuân), thị xã, thành phố và ven biển (Thị xã Nghi Sơn). 

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2021 - 2023, mỗi năm chọn 1 cụm tổ chức; 

tổ chức vào tháng 6 hàng năm.    

c) Đơn vị thực hiện: 

- Tỉnh đoàn Thanh Hóa chủ trì. 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

Sở Giáo dục và Đào tạo và các địa phương phối hợp thực hiện.  

2. Triển khai rà soát, cải tạo môi trường, cắm biển cấm, biển cảnh báo 

tại các địa phương có nguy cơ cao gây đuối nước nhằm đảm bảo công tác 

phòng, chống đuối nước trẻ em 

2.1. Nội dung hoạt động: 

Tổ chức rà soát, cắm biển cảnh báo nguy hiểm ở những khu vực sông, suối, 

ao, hồ, kênh, mương có nguy cơ cao xảy ra tai nạn đuối nước. Thiết kế và lắp 

đặt các hệ thống phao cứu hộ tại các khu vực sông, suối, ao, hồ, kênh, mương có 

nhiều trẻ em thường xuyên qua lại và bơi lội. Lắp đặt các bể bơi di động tại các 

trường tiểu học, trung học cơ sở. Ngoài ra, khuyến khích các địa phương đầu tư 

xây dựng bể bơi bằng kinh phí địa phương và các nguồn xã hội hóa. 

2.2. Phạm vi và thời gian thực hiện:  

a) Phạm vi thực hiện: Các huyện, thị xã, thành phố.  

b) Thời gian, số lượng, đơn vị thực hiện:  

- Lắp bể bơi di động: Năm 2021 -  2025: Mỗi năm 3 huyện, mỗi huyện 1 

bể, lắp đặt vào tháng tháng 5 hàng năm. Thực hiện tại các đơn vị: Thường Xuân, 

Ngọc Lặc, Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Quảng Xương, Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Thị xã 

Nghi Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Thạch Thành, Yên Định, Triệu Sơn, Sầm Sơn, Đông 

Sơn, Lang Chánh. 

- Lắp đặt hệ thống phao cứu hộ: Năm 2021 - 2025 vào tháng 5 - 6 hàng 

năm. Mỗi năm 3 huyện, mỗi huyện 5 xã, mỗi xã 1 điểm lắp đặt. Thực hiện tại 

các đơn vị: Quan Sơn, Quan Hóa, Bá Thước, Cẩm Thủy, Như Thanh, Lang 

Chánh, Như Xuân, Hà Trung, Triệu Sơn, Nông Cống, Nga Sơn, Vĩnh Lộc, Đông 

Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Thành phố Sầm Sơn.  
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2.3. Đơn vị thực hiện:  

a) Đơn vị chủ trì: Tỉnh đoàn Thanh Hóa. 

b) Đơn vị phối hợp: Sở Xây dựng và UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

3. Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn, hoạt động ngoại khóa 

trang bị kiến thức, kỹ năng cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội và trẻ em về phòng, 

chống tai nạn đuối nước 

3.1. Tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng tuyên truyền phòng chống  tai 

nạn đuối nước, kỹ năng xử lý tình huống cho trẻ em khi bị tai nạn đuối nước: 

a) Nội dung hoạt động: 

Biên soạn tài liệu tập huấn cung cấp các kiến thức, kỹ năng phòng chống 

tai nạn đuối nước, kỹ năng dạy bơi, học bơi an toàn cho cán bộ Đoàn, Đội, Hội 

và thiếu niên nhi đồng. Lựa chọn cán bộ, đoàn viên có năng lực, năng khiếu về 

bơi lội, nhiệt huyết, có khả năng tuyên truyền, kỹ năng dạy bơi để tham gia các 

lớp tập huấn, bồi dưỡng làm hạt nhân nòng cốt trong tuyên truyền, dạy bơi cho 

trẻ em.  

b) Phạm vi và thời gian thực hiện: 

- Phạm vi thực hiện: 12 huyện, thị, thành phố. 

- Thời gian, số lượng, đơn vị thực hiện:  

Từ năm 2021 - 2024. Mỗi năm 3 huyện, mỗi huyện 1 lớp vào tháng 3 hàng 

năm. Thực hiện tại các đơn vị: Mường Lát, Quan Sơn, Lang Chánh, Như Xuân, 

Ngọc Lặc, Yên Định, Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thọ 

Xuân, Thị xã Nghi Sơn, Quảng Xương. 

c) Đơn vị thực hiện:  

- Tỉnh đoàn Thanh Hóa chủ trì. 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp và cử cán bộ, giảng viên tham 

gia giảng dạy. 

3.2. Tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng dạy bơi cho đội ngũ cán bộ Đoàn, 

Hội, Đội: 

a) Nội dung thực hiện:  

Phối hợp với các đơn vị có liên quan định kỳ hàng năm tổ chức các lớp tập 

huấn về giáo dục kỹ năng bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em, kỹ năng 

sơ cấp cứu; mời giảng viên có kỹ năng, chuyên môn dạy bơi tốt, có kinh nghiệm 

thực tiễn để tham gia dạy bơi cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội, tổ chức kiểm 

tra sát hạch sau tập huấn.  

b) Phạm vi và thời gian thực hiện: 

- Phạm vi thực hiện: 10 huyện, thị, thành phố.  

- Thời gian, số lượng, đơn vị thực hiện: Từ năm 2021 - 2025. Mỗi năm 2  
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huyện, mỗi huyện 1 lớp vào tháng 3 hàng năm. Thực hiện tại các đơn vị: 

Thường Xuân, Thạch Thành, Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Vĩnh Lộc, Hoằng Hóa, 

Quảng Xương, Thị xã Nghi Sơn, Hậu Lộc, Thành phố Sầm Sơn. 

c) Đơn vị thực hiện: 

- Tỉnh đoàn Thanh Hóa chủ trì. 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cử giảng viên dạy các lớp. 

3.3. Tổ chức các lớp hoạt động ngoại khóa về kỹ năng phòng chống đuối 

nước trong các trường học:  

a) Nội dung thực hiện: Tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa cho đội 

viên thiếu niên nhi đồng trong các Liên đội trường học về kỹ năng bơi an toàn, 

kỹ năng xử lý tình huống xảy ra đuối nước, kỹ năng sơ cấp cứu khi bị tai nạn 

đuối nước. 

b) Phạm vi và thời gian thực hiện: 

- Phạm vi thực hiện: 10 huyện, thị, thành phố. 

- Thời gian, số lượng, đơn vị thực hiện: Từ năm 2021 - 2025. Mỗi năm 2 

huyện, mỗi huyện 1 lớp vào tháng 3 hàng năm. Thực hiện tại các đơn vị: Hà 

Trung, Nga Sơn, Triệu Sơn, Nông Cống, Cẩm Thủy, Như Thanh, Bá Thước, 

Quan Hóa, Hậu Lộc, Lang Chánh. 

c) Đơn vị thực hiện: 

- Tỉnh đoàn Thanh Hóa chủ trì. 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cử giảng viên tham gia.  

3.4. Tổ chức lớp dạy bơi an toàn cho trẻ em và tổ chức các hoạt động kỹ 

năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ từ 6 đến 15 tuổi   

a) Nội dung thực hiện: Lồng ghép tổ chức phát động, triển khai “Tuần lễ 

dạy bơi, học bơi cho trẻ em” cao điểm trong Tháng hành động vì trẻ em, chiến 

dịch thanh niên tình nguyện hè hàng năm tại các bể bơi nhân tạo, di động được 

xây bằng các vật liệu đơn giản, đặc biệt, chú trọng những vùng có tỷ lệ trẻ em 

đuối nước cao và có nhiều nguy cơ gây đuối nước ở trẻ em. 

b) Phạm vi và thời gian thực hiện: 

- Phạm vi thực hiện: 15 huyện, thị, thành phố  

- Thời gian, số lượng, đơn vị thực hiện: Từ năm 2021 - 2025: Mỗi năm 3 

huyện. Mỗi huyện 2 lớp, mỗi lớp 20 em, 3 hướng dẫn viên và 1 giám sát. Thực 

hiện tại các đơn vị: Thường Xuân, Thị xã Nghi Sơn, Quảng Xương, Hậu Lộc, 

Vĩnh Lộc, Hoằng Hóa, Bỉm Sơn, Thọ Xuân, Ngọc Lặc, Sầm Sơn, Thành phố 

Thanh Hóa, Đông Sơn, Yên Định, Thiệu Hóa, Thạch Thành.   

c) Đơn vị thực hiện:  
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+ Tỉnh đoàn Thanh Hóa chủ trì. 

+ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cử cán bộ, giảng viên tham gia 

giảng dạy. 

3.5. Tổ chức Giải bơi lội cho các em học sinh trên địa bàn tỉnh 

a) Nội dung thực hiện: Đánh giá kết quả triển khai hoạt động dạy bơi, học 

bơi tại các cơ sở Đoàn trên địa bàn toàn tỉnh góp phần khuyến khích tinh thần 

của các em học sinh, giúp các em rèn luyện kỹ năng bơi.  

b) Phạm vi và thời gian thực hiện: 

- Phạm vi thực hiện: 02 cụm đồng bằng, thị xã ven biển (Mỗi cụm chọn 1 

huyện đăng cai tổ chức ). 

- Thời gian, số lượng, đơn vị thực hiện: Từ năm 2024 - 2025: Mỗi năm tổ 

chức 01 cụm, các huyện cử học sinh tham gia thực hiện các nội dung thi theo 

Điều lệ giải.   

c) Đơn vị thực hiện:  

- Tỉnh đoàn Thanh Hóa chủ trì. 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

phối hợp tham gia tổ chức. 

4. Xây dựng thí điểm các mô hình Đoàn thanh niên tham gia phòng 

chống đuối nước tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra tai nạn đuối nước ở 

trẻ em. 

a) Nội dung thực hiện: Xây dựng và nhân rộng mô hình “Đoàn thanh niên 

tham gia phòng chống đuối nước trẻ em”; Đoàn thanh niên cấp huyện, xã lựa 

chọn những cán bộ, đoàn viên thanh niên, giáo viên tổng phụ trách Đội có khả 

năng bơi và dạy bơi tham gia tổ chức các hoạt động phòng chống đuối nước và 

dạy bơi cho trẻ em trong dịp hè.  

b) Phạm vi và thời gian thực hiện: Thực hiện tại 27 huyện, từ năm 2021 - 

2025: Mỗi năm 6 - 7 huyện, mỗi huyện hỗ trợ 3 mô hình. 

c) Đơn vị thực hiện: Tỉnh đoàn Thanh Hóa và các huyện, thị, thành phố. 

5. Tăng cường công tác tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách; huy 

động nguồn lực, cơ sở vật chất cho công tác phòng chống đuối nước trẻ em 

- Thông qua các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, diễn đàn, các cuộc đối thoại, 

kiểm tra, giám sát sẽ phối hợp chia sẻ thông tin, ý kiến đóng góp xây dựng các 

cơ chế, chính sách liên quan đến công tác phòng chống đuối nước trẻ em. 

- Phối hợp với các ngành thống kê, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu tai nạn 

đuối nước trẻ em; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Luật Trẻ em và công tác 

phòng chống đuối nước trẻ em trên địa bàn các huyện, thị, thành phố. 

- Hàng năm, triển khai các nội dung của Đề án lồng ghép vào những nội 

dung, tiêu chí đánh giá thi đua tại các cơ sở Đoàn - Hội - Đội. Đề xuất hình thức 
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động viên, khen thưởng kịp thời các đơn vị thực hiện tốt công tác phòng, chống 

tai nạn đuối nước cho trẻ em. 

- Khảo sát, xây dựng kế hoạch và phối hợp huy động nguồn lực xây dựng 

bể bơi di động, các bến đò, bến phà an toàn; có biện pháp phù hợp để cảnh báo 

các địa điểm có nguy cơ xảy ra đuối nước trẻ em. 

- Làm tốt công tác bàn giao trẻ em giữa Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khi học sinh kết 

thúc năm học về sinh hoạt hè tại địa phương và bàn giao học sinh trở lại nhà 

trường sau hè.  

IV. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN  

Đề án sẽ được triển khai thực hiện từ năm 2021 đến hết năm 2025 (5 năm). 

- Bước 1: Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án, tổ chức Hội nghị cấp tỉnh 

để triển khai thực hiện Đề án. Thực hiện trong quý I năm 2021. 

- Bước 2: Triển khai đồng loạt các nội dung trong phần III. Nhiệm vụ và 

giải pháp của Đề án. Thực hiện: Từ năm 2021 đến năm 2025. 

- Bước 3: Tổ chức Hội nghị sơ kết (Năm 2023), Hội nghị tổng kết, biểu 

dương tập thể, cá nhân triển khai thực hiện hiệu quả đề án (Năm 2025). 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Kinh phí thực hiện Đề án được bố trí từ nguồn ngân sách tỉnh. 

- Kinh phí từ các nguồn xã hội hóa đảm bảo đúng quy định. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Tỉnh đoàn 

- Chủ trì tham mưu xây dựng Đề án, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch và các ngành có liên quan tham mưu Đề án báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh phê duyệt theo quy định. 

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai các nội dung, 

chương trình hoạt động của Đề án.  

- Hàng năm, lập dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính thẩm định, báo cáo chủ 

tịch UBND tỉnh, trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định; báo cáo 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả triển khai thực hiện Đề án; kịp thời đề 

xuất, kiến nghị các vấn đề phát sinh, cần điều chỉnh với Chủ tịch UBND tỉnh.  

- Tham mưu tổ chức đánh giá sơ kết, tổng kết Đề án; đề xuất biểu dương, 

khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong việc thực hiện Đề 

án tại các địa phương, đơn vị. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan truyền thông, thông tin, báo chí tổ chức 

tuyên truyền về ý nghĩa, tác dụng của Đề án tới mọi tầng lớp nhân dân trên các 

phương tiện truyền thông, mạng xã hội. 
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2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Phối hợp chặt chẽ với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trong quá trình triển 

khai thực hiện Đề án đảm bảo đúng quy định, hiệu quả, thiết thực. 

- Phối hợp cử cán bộ, giảng viên tham gia giảng dạy tại các lớp bồi dưỡng, 

tập huấn, hoạt động ngoại khóa trang bị kiến thức, kỹ năng cho cán bộ Đoàn, 

Hội, Đội và trẻ em về phòng, chống tai nạn đuối nước. 

- Phối hợp với Tỉnh đoàn và các đơn vị có liên quan tăng cường công tác 

thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của toàn xã hội về kiến thức phòng 

tránh tai nạn đuối nước, sự cần thiết phổ cập bơi, cứu đuối. 

3. Sở Tài chính  

Hằng năm, trên cơ sở đề nghị của Tỉnh đoàn, căn cứ quy định và nhiệm vụ 

được phê duyệt, thẩm định dự toán kinh phí của Đề án trình cấp có thẩm quyền 

phê duyệt. 

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Phối hợp với với Tỉnh đoàn cung cấp các nội dung truyền thông phòng, 

chống đuối nước ở trẻ em bao gồm: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin 

đại chúng; cung cấp tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình bơi an toàn cho 

trẻ em; tham gia hỗ trợ Tỉnh đoàn cung cấp thông tin biên soạn, in ấn tài liệu 

truyền thông phòng chống đuối nước trẻ em. 

- Phối hợp với Tỉnh đoàn cử cán bộ tham gia tổ chức tập huấn cho cán bộ 

làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp, cộng tác viên về kỹ năng phòng, 

chống tai nạn đuối nước cho trẻ em. 

5. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trong tỉnh triển khai sâu rộng, thường xuyên 

và hiệu quả về việc xây dựng trường học an toàn phòng, chống tai nạn thương 

tích trẻ em, đặc biệt chú trọng phòng, chống đuối nước trẻ em. 

- Tăng cường giáo dục, truyền thông nâng cao nhận thức cho giáo viên, phụ 

huynh, nhân viên y tế trường học và học sinh về phòng chống tai nạn đuối nước 

cho trẻ em. 

- Phối hợp với Tỉnh đoàn lựa chọn các liên đội trường học tổ chức tập huấn 

cho trẻ em độ tuổi tiểu học, trung học cơ sở biết kỹ năng an toàn trong môi 

trường nước; tập huấn cho nhân viên y tế trường học biết kỹ thuật sơ cấp cứu 

ban đầu cho trẻ em bị tai nạn đuối nước.  

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

- Chỉ đạo các ngành chức năng ở địa phương phối hợp với Đoàn thanh niên 

cùng cấp xây dựng kế hoạch và tập trung triển khai thực hiện các biện pháp 

phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em trên địa bàn phù hợp với điều kiện thực 

tiễn của địa phương; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trong quý IV, năm 2020. 
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- Bố trí ngân sách và tăng cường huy động các nguồn lực hỗ trợ một phần 

kinh phí để Đoàn thanh niên cùng cấp triển khai thực hiện Đề án tại địa phương. 

Điều 2. Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Thanh Hóa chịu trách nhiệm tổ chức 

triển khai, thực hiện Đề án có hiệu quả, đúng quy định; phối hợp hướng dẫn, đôn 

đốc, kiểm tra việc thực hiện Đề án; thường xuyên và định kỳ, tổng hợp kết quả 

thực hiện, báo cáo UBND tỉnh theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Ban Chấp hành Tỉnh đoàn; Giám đốc các 

Sở; Thủ trưởng ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị 

xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 3-QĐ; 

- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (để B/c); 

- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND (để B/c); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Mặt trận Tổ quốc tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Phó CVP Trần Huy Chân; 
- Lưu: VT, VX (ngocnd). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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