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KẾ HOẠCH 

Tham gia Giải Bơi học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022 

 

 Căn cứ Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước 

cho học sinh, trẻ em; Căn cứ Quyết định 1248/QĐ-TTg ngày 19/7/2021 về việc 

phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2021- 

2030; Căn cứ Quyết định số 998/QĐ-BGDĐT ngày 14/4/2022 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Giải Bơi học sinh phổ thông toàn quốc năm 

2022; Kế hoạch số 231/KH-BGDĐT ngày 09/3/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

về Triển khai công tác phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em, 

học sinh năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tham gia giải Bơi 

học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022, cụ thể như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích  

- Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm của cán bộ, nhà giáo, phụ huynh và học sinh về phòng, chống tai nạn 

thương tích, đuối nước; Tạo sự lan tỏa, hình thành thói quen, kỹ năng chủ động 

phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước và phong trào tập luyện môn bơi nhằm 

nâng cao sức khỏe, bảo vệ bản thân trước tai nạn đuối nước. 

- Đẩy mạnh phong trào tập luyện, thi đấu môn bơi nâng cao sức khỏe, bảo vệ 

bản thân phòng, chống tai nạn đuối nước; 

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn thể xã hội 

trong công tác phòng, chống đuối nước trẻ em, học sinh; 

- Tạo điều kiện cho các vận động viên học sinh (gọi chung là VĐV) , cán bộ, 

nhà giáo có cơ hội giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác an toàn phòng, 

chống đuối nước trẻ em, học sinh.  

2. Yêu cầu 

- Các hoạt động tham gia Giải Bơi học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022 

phải tuyệt đối an toàn, thiết thực và hiệu quả, gắn được nội dung của hoạt động với 

thực tiễn, góp phần tạo sự lan tỏa trong cộng đồng về ý thức, trách nhiệm phòng, 

chống đuối nước học sinh, trẻ em. 

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 15/2002/CT-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ về việc chống tiêu cực trong các hoạt động thể dục thể thao; 



- Chấp hành nghiêm chỉnh Luật, Điều lệ, các quy định của Ban tổ chức Giải; 

II. Nội dung 

1. Đơn vị chủ trì tham gia 

- Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng 

2. Đơn vị phối hợp 

- Sở Văn hóa và Thể thao 

3. Đối tượng dự thi và qui định về độ tuổi 

3.1. Đối tượng dự thi: Học sinh đang học tại các loại hình trường phổ thông, 

bao gồm: Tiểu học (TH), trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT), 

trường phổ thông có nhiều cấp học, các Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung 

tâm GDNN-GDTX, Trường phổ thông năng khiếu TDTT thành lập theo Thông tư số 

07/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 trong năm học 2021-2022 có đủ sức khoẻ tham 

gia thi đấu thể thao. 

3.2. Đối tượng không được dự thi 

- Học sinh là VĐV đang đào tạo tại các Trung tâm đào tạo VĐV, các Trường 

năng khiếu Thể dục, thể thao của tỉnh/thành phố, quốc gia; học sinh đạt đẳng cấp 

VĐV bơi cấp 1 trở lên; học sinh đã đoạt huy chương Vàng, Bạc và Đồng tại các Giải 

Bơi trong hệ thống thi đấu thể thao thành tích cao quốc gia do Tổng cục Thể dục thể 

thao và Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam tổ chức; học sinh đang trong thời gian 

bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên. 

3.3. Quy định độ tuổi của học sinh như sau: 

- Đối với cấp TH: Từ 6 tuổi đến 11 tuổi (sinh từ 2011 đến 2016); 

- Đối với cấp THCS: Từ 12 tuổi đến 15 tuổi (sinh từ 2007 đến 2010); 

- Đối với cấp THPT: Từ 16 tuổi đến 18 tuổi (sinh từ 2004 đến 2006); 

4. Nội dung thi đấu (được quy định cụ thể tại Điêu lệ Giải Bơi học sinh phổ 

thông toàn quốc năm 2022) 

5. Thời gian, địa điểm 

5.1. Thời gian: Từ ngày 08/6/2022 đến 13/6/2022. 

5.2. Địa điểm: Trường Đại học TDTT Đà Nẵng. 

- Ngày 08/6/2022: 08h30 đến 16h30 đón tiếp, kiểm tra nhân sự, làm thẻ cho 

các đoàn tham dự Giải; 

- Ngày 09/6/2022:  

+ 09h00: Họp trưởng đoàn, xếp lịch thi đấu; 

+ 15h00: Tập huấn trọng tài; 

- Ngày 10/6/2022: 07h30: Lễ phát động và Khai mạc Giải; 



- Ngày 10/6/2022 đến 13/6/2022: Thi đấu theo lịch chuyên môn; 

- Ngày 13/6/2022: Tổng kết khen thưởng và bế mạc. 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo 

1.1. Giao Phòng Chính trị Tư tưởng là đơn vị thường trực 

- Tham mưu thành lập Đoàn Lãnh đạo, VĐV tham gia Giải theo Quy định 

Điều lệ Giải trên cơ sở danh sách đề xuất của các đơn vị 

- Phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở Văn hóa và Thể thao hoàn tất 

các thủ tục hồ sơ theo quy định của Điều lệ Giải. 

- Tham mưu tổ chức khen thưởng, công nhận thành tích, đảm bảo quyền lợi 

đối với học sinh đạt thành tích tại Giải. 

1.2. Giao phòng Kế hoạch Tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo Dự trù kinh phí 

cho Đoàn Lãnh đạo, VĐV thành phố Hải Phòng tham gia Giải Bơi học sinh phổ 

thông toàn quốc năm 2022 theo quy định hiện hành. 

2. Đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao 

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tập huấn và cử 

huấn luyện viên tập huấn cho các đội tuyển theo các nội dung của Giải. 

- Chỉ đạo Liên đoàn Thể thao dưới nước và Ban quản lý các bể bơi đảm bảo 

về cơ sở vật chất để tập huấn đội tuyển. 

- Cử cán bộ, huấn luyện viên tham gia Đoàn của thành phố Hải Phòng tham 

dự giải tại thành phố Đà Nẵng. 

Giải Bơi học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022 là hoạt động thiết thực, 

hưởng ứng tuyên truyền, đẩy mạnh phòng trào học bơi phòng, chống đuối nước 

học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai kế 

hoạch./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ GDĐT (để b/c); 

- UBNDTP (để b/c); 

- Sở VHTT (để p/h); 

- GĐ, PĐG Phạm Quốc Hiệu; 

- Phòng GDĐT các quận, huyện; 

- Trường THPT; 

- Trường PT nhiều cấp; 

- Trung tâm GDNN-GDTX; 

- Các đơn vị trực thuộc;  

- Phòng KHTC, CTrTT (để tham mưu, th/h); 

- Lưu: VT, CTrTT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Kiệm 
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