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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện bơi phòng, chống đuối nƣớc 

và tổ chức giải vô địch bơi lội các nhóm tuổi tỉnh Hƣng Yên năm 2020 

 

Thực hiện Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 22/5/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hưng Yên về việc tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi 

phòng, chống đuối nước tỉnh Hưng Yên năm 2020; 

Sở VHTT&DL phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh tỉnh, UBND thành phố Hưng Yên ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ phát 

động toàn dân tập luyện bơi phòng, chống đuối nước và tổ chức giải vô địch bơi 

lội các nhóm tuổi tỉnh Hưng Yên năm 2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tỉnh Hưng Yên tiến tới Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

- Tuyên truyền về lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bơi, các kỹ 

năng an toàn trong môi trường nước; đồng thời nhằm nâng cao sức khỏe, tầm 

vóc, thể lực, phòng chống bệnh tật cho trẻ em và cộng đồng. 

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà 

Trường và toàn thể xã hội trong việc phát triển phong trào dạy bơi, học bơi và 

công tác phòng chống đuối nước, góp phần từng bước giảm tai nạn đuối nước.  

- Nhằm đẩy mạnh và phát triển phong trào môn bơi lộitrong thanh thiếu 

niên tỉnh Hưng Yên, đồng thời đánh giá trình độ chuyên môn của các VĐV, trên 

cơ sở đó để tuyển choṇ các VĐV t rẻ, xuất sắc vào đ ội tuyển tỉnh tham dự các 

giải thể thao quốc gia. 

2. Yêu cầu 

- Tổ chức đảm bảo thiết thực, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và tạo khí thế 

sôi nổi, hào hứng cho toàn dân tham gia tập luyện bơi, phòng chống đuối nước. 

- Các VĐV tham dự giải phải nghiêm túc thực hiện Luật, Điều lệ giải và 

đảm bảo an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình tham dự giải. 

- Các VĐV thi đấu nhiệt tình với quyết tâm cao, thể hiện tinh thần đoàn 

kết, trung thực và cao thượng. 

- Các đơn vị phải có kế hoach tập huấn chu đáo để tham dự giải đạt kết quả cao 

nhất. 



II. NỘI DUNG 

1. Lễ phát động:  

1.1. Công tác tuyên truyền: Đưa tin trên các kênh của Đài phát thanh và 

Truyên hình tỉnh, Báo Hưng Yên, treo băng rôn, khẩu hiệu, cờ tại các địa điểm 

tổ chức Lễ phát động. Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền: “Toàn dân tham gia 

phòng chống đuối nước trẻ em”, “Học bơi để phòng, chống đuối nước”, “Học 

bơi để nâng sức khỏe và phát triển thể lực tầm vóc”, “Học bơi để an toàn trong 

môi trường nước”, “Toàn dân hưởng ứng Chương trình sức khỏe Việt Nam”, 

“Toàn dân tích cực học bơi phòng, chống đuối nước”. 

1.2. Địa điểm treo băng rôn, cờ đuôi nheo: Tại khu vực Lễ phát động 

và tổ chức giải (bể bơi thành phố) và trên các trục đường chính của thành phố 

Hưng Yên gồm: Cờ đuôi nheo trên trục đường Nguyễn Văn Linh từ Chợ gạo 

về trước Bưu điện tỉnh; đường Chùa Chuông từ Bưu điện tỉnh đến trước nhà 

các Ban Đảng và hai bên Quảng Trường Nguyễn Văn Linh; Băng rôn hai mặt 

trên chục đường Điện Biên và các trục đường chính của thành phố Hưng Yên. 

1.3. Thời gian, địa điểm tổ chức: Từ 8h00 ngày 05/7/2020 tại bể bơi 

thành phố Hưng Yên (khu vực hồ An Vũ, P. Lê Lợi, thành phố Hưng Yên). 

1.4. Quy mô, thành phần: 

- Đại biểu mời: Lãnh đạo tỉnh, Lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể liên 

quan, Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. 

- Huy động lực lượng tham gia Lễ phát động: 

+ Học sinh các trường THPT, THCS trên địa bàn thành phố Hưng Yên: 

300 học sinh (trong đó: khối THPT: 150 em; khối THCS: 150 em). 

+ Lực lượng đoàn thanh niên: 100 người. 

+ Lực lượng vận động viên các huyện, thị xã, thành phố: 100 người 

+ Lực lượng vận động viên của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT 

tỉnh:100 người. 

1.5. Nội dung chƣơng trình lễ phát động: 

- Chương trình văn nghệ chào mừng. 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

- Phát biểu phát động của Lãnh đạo tỉnh. 

- Đại diện thiếu niên phát biểu hưởng ứng. 

- Tổ chức các trận chung kết của các nhóm tuổi và trao thưởng giải vô 

địch bơi lội các nhóm tuổi tỉnh Hưng Yên. 

2. Tổ chức giải vô địch bơi các nhóm tuổi tỉnh Hƣng Yên: 

2.1. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU 

- Thời gian: Từ ngày 03/7/2020 đến ngày 05 tháng 7 năm 2020. 

+ Khai mạc giải: 8h00’ngày 03 tháng 7 năm 2020. 

+ Họp trưởng đoàn, HLV vào hồi 8h30 ngày 01 tháng 7 năm 2020 tại 



Phòng họp tầng 4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đường Quảng Trường 

Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên (Điều lệ  này thay 

cho giấy mời). 

- Khai mạc và thi đấu: Tại Bể bơi thành phố Hưng Yên (Đường Hoàng 

Thị Loan, hồ An Vũ II, P. Lê Lợi, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên). 

2.2. ĐIỀU KIỆN, HỒ SƠ THAM DỰ VÀ ĐĂNG KÝ THI ĐẤU 

- Điều kiện tham dự giải 

+ VĐV là công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú, sổ tạm trú trên địa 

bàn tỉnh Hưng Yên tối thiểu 6 tháng tính đến ngày khai mạc giải. 

+ Các VĐV của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Hưng Yên 

có hộ khẩu thường trú tại địa phương nào thì được phép đăng ký thi đấu cho địa 

phương đó (nếu địa phương có nhu cầu). 

+ Các VĐV đạt đẳng cấp I, kiện tướng quốc gia môn bơi lội từ năm 2017 

trở lại đây không được tham dự giải. 

+ VĐV phải có mặt trước 15 phút tại địa điểm thi đấu để BTC kiểm tra 

nhân sự và làm các thủ tục liên quan trước khi vào thi đấu. 

- Hồ sơ dự giải và đăng ký thi đấu 

* Hồ sơ VĐV gồm:  

+ Giấy khám sức khỏe cho từng VĐV do cơ quan Y tế có thẩm quyền từ 

cấp huyện, thành phố trở lên cấp trước ngày thi đấu không quá 30 ngày. Nếu các 

đơn vị tham dự giải nộp giấy cam kết sức khỏe phải có xác nhận của Thủ trưởng 

đơn vị và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về sức khỏe VĐV trong 

quá suốt quá trình thi đấu giải .  

+  VĐV là công dân Viêṭ Nam , có hộ khẩu thường trú , sổ tạm trú trên điạ 

bàn tỉnh Hưng Yên tối thiểu 06 tháng tính đến ngày khai mạc giải.  

+ Giấy khai sinh, Chứng minh thư nhân dân bản gốc hoặc thẻ căn cước 

công dân phô tô có chứng thực (Tùy từng đối tượng phải có thẻ cán bộ chiến sỹ, 

sổ bảo hiểm…) để Ban tổ chức xác minh. 

+ Trưởng đoàn, huấn luyện viên, vận động viên phải nộp 01 ảnh màu 3x4 

để làm thẻ. 

* Lưu ý: Các VĐV đã có thẻ thi đấu năm 2018 do Trung tâm HL&TĐ 

TDTT tỉnh cấp thì chỉ cần nộp thẻ VĐV, giấy khám sức khỏe hoặc giấy cam kết 

sức khỏe là đủ điều kiện thi đấu. 

* Đăng ký thi đấu: 

- Các VĐV tham gia thi đấu theo đơn vị: huyện, thị xã, thành phố và các 

Sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh, các Công ty doanh nghiệp, Trường học đóng trên địa 

bàn tỉnh. 

- Danh sách đăng ký VĐV tham dư ̣giải (Theo mâũ gửi kèm , phải có xác 

nhâṇ ký tên, đóng dấu của thủ trưởng đơn vị) và gửi hồ sơ VĐV, danh sách đăng 

ký tham dư ̣giải gửi trước ngày 27/6/2020 về Phòng Quản lý Thể dục thể thao - 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đường Quảng Trường Nguyễn Văn Linh, 



thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. 

- Mỗi cự ly thi đấu một đơn vị được đăng ký tham gia không quá 2 VĐV. 

- Một VĐV chỉ được đăng ký cho 1 đơn vị và chỉ được thi đấu không quá 

02 cự ly hoặc 2 nội dung.  

2.3. NỘI DUNG, THỂ THỨC THI ĐẤU VÀ LUẬT 

- Nội dung thi đấu: BTC tổ chức thi đấu theo 9 nhóm tuổi cho cả nam và 

nữ như sau: Bơi ếch và bơi tự do (cự ly 25m, 50m và 100m)  

+ Nhóm tuổi 1: Bơi tự do 25m (nam,nữ); Bơi ếch 25m (nam,nữ); Bơi tự 

do 50m (nam). 

+ Nhóm tuổi 2 đến nhóm tuổi 9: Bơi tự do 50m (nam,nữ); Bơi ếch 50m 

(nam,nữ); Bơi tự do 100m (nam). 

- Nhóm tuổi: Chia thành 9 nhóm tuổi: 

Nhóm 1: Từ 11 tuổi trở xuống (sinh từ năm 2009 trở lại đây) 

Nhóm 2: Từ 12 - 13 tuổi (sinh từ năm 2008 đến năm 2007) 

Nhóm 3: Từ 14- 15 tuổi (sinh từ năm 2006 đến năm 2005) 

Nhóm 4: Từ 16 - 18 tuổi (sinh từ năm 2004 đến năm 2002) 

Nhóm 5: Từ 19 - 25 tuổi (sinh từ năm 2001 đến năm 1995) 

Nhóm 6: Từ 26 - 30 tuổi (sinh từ năm 1994 đến năm 1990) 

Nhóm 7: Từ 31- 35 tuổi (sinh từ năm 1989 đến năm 1985) 

Nhóm 8: Từ 36 - 40 tuổi (sinh từ năm 1984 đến năm 1980) 

Nhóm 9: Từ 41 tuổi trở lên (sinh từ năm 1979 trở về trước) 

* Tất cả các nội dung thi đấu: Khi có 3 VĐV  của 3 đơn vị thi đấu trở 

lên thì BTC mới tổ chức thi đấu và trao thưởng . 

-  Thể thức thi đấu và Luật:  

*  Thể thức thi đấu: Căn cứ vào đăng ký của các đơn vị, số lượng VĐV 

đăng ký cụ thể ở các nội dung theo nhóm tuổi. Ban tổ chức sẽ quyết định thể 

thức thi đấu. Yêu cầu các Trưởng đoàn, HLV phải có mặt đầy đủ để họp và lĩnh 

hội ý kiến kết luận của BTC tại cuộc họp vào hồi hồi 8h30 ngày 01 tháng 7 năm 

2020. 

* Luật thi đấu: 

+ Theo Luật thi đấu bơi hiện hành do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

ban hành. 

+ Căn cứ vào thực tế số lượng VĐV đăng ký thi đấu và điều kiện thực tế 

của bể bơi: Nếu từ 10 VĐV trở xuống BTC tổ chức thi đấu chung kết luôn, 

không thi đấu vòng loại. Nếu trên 10 VĐV thì tổ chức thi đấu vòng loại, lấy 4 

VĐV có thành tích tốt nhất vào thi đấu chung kết để phân định thứ hạng. 

2.4. KHEN THƢỞNG, KỶ LUẬT, KHIẾU NẠI 

-  Khen thƣởng:  

+ BTC trao cờ lưu niệm cho các đơn vị dự giải. 



+ Trao huy chương vàng, huy chương bạc, huy chương đồng và Giấy 

chứng nhận, tiền thưởng cho các VĐV giành thành tích: Nhất, nhì, ba ở các nội 

dung theo các nhóm tuổi thi đấu. Nếu có 3 VĐV của 3 đơn vị thi đấu thì BTC 

chỉ trao giải nhất, giải nhì (không trao giải ba). Nếu có 8 VĐV của 4 đơn vị thi 

đấu trở lên thì BTC trao giải nhất, giải nhì và đồng giải ba. 

- BTC trao cờ và tiền thưởng cho các đoàn đaṭ giải : Nhất, nhì và ba toàn 

đoàn (tính theo số lượng huy chương , vàng, bạc, đồng của các đoàn đaṭ đươc̣ ở 

các nội dung thi đấu. Nếu đoàn nào nhiều HCV hơn xếp trên , nếu bằng số HCV 

thì tính số lượng HCB nhiều hơn xếp trên ; nếu bằng nhau s ố HCB thì tính s ố 

HCĐ nhiều hơn xếp trên; nếu tiếp tục bằng nhau thì tính tổng số VĐV tham dự 

giải của các đơn vị tham gia, đơn vị nào có tổng số VĐV nhiều hơn thì đơn vị đó 

xếp trên; nếu vẫn bằng nhau thì tính đồng hạng). 

2.5. Kỷ luật: Các đơn vị, cá nhân VĐV gian lận, vi phạm Luật thi đấu 

hoặc các quy định của Ban tổ chức tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý từ khiển 

trách đến truất quyền thi đấu, không công nhận thành tích cá nhân, đơn vị; xử 

phạt vi phạm hành chính và thông báo về địa phương. 

2.6. Khiếu nại 

- Chỉ có Trưởng đoàn mới có quyền khiếu nại về nhân sự và gửi bằng văn 

bản về Ban tổ chức giải (Qua tiểu ban nhân sự). 

- Khiếu nại về nhân sự BTC giải quyết trước, trong và sau trận đấu. Đơn 

vị khiếu nại phải nộp 1.000.000đ cho BTC để xác minh (BTC hoàn lại kinh phí 

nếu đơn vị khiếu nại đúng). Đơn vị vi phạm phải chịu trách nhiệm nộp 

1.000.000đ cho BTC giải và phải kỷ luật theo đúng quy định của BTC và pháp 

luật. 

- Mọi khiếu nại về chuyên môn: BTC giải quyết trong trận đấu. 

- Sau khi BTC đã kết luận về khiếu nại: Trưởng đoàn, HLV, VĐV phải 

nghiêm túc chấp hành. Nếu không chấp hành coi như bỏ cuộc, hủy kết quả thi 

đấu và bị loại khỏi giải.  

III. Kinh phí tổ chức 

- Kinh phí tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện bơi phòng, chống đuối 

nước và tổ chức giải vô địch bơi lội các nhóm tuổi tỉnh Hưng Yên năm 2020 do 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên đảm nhiêṃ. 

- Các đơn vị tham dự Lễ phát độngvà giải vô địch bơi lội các nhóm tuổi 

tỉnh Hưng Yên năm 2020 tư ̣túc toàn bô ̣kinh phí trong suốt quá trình đi laị và 

thi đấu. 

IV. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan triển khai thực hiện 

tốt Kế hoạch tổ chức Lễ phát động và tổ chức giải vô địch bơi lội các nhóm tuổi 

tỉnh Hưng Yên năm 2020 đảm bảo phù hợp, hiệu quả. 

- Huy động 100 vận động viên của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu 



TDTT tỉnh. 

- Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa Thể thao và Du lịch huyện, thành phố phối hợp 

vớicác Huyện đoàn, Thành Đoàn, Phòng giáo dục xây dựng Kế hoạch cụ thể 

tham gia Lễ phát động và tham dự giải cấp tỉnh và cấp huyện. 

          2. Sở Giáo dục Đào tạo 

- Chỉ đạo Trường THPT, Phòng giáo dụcvà đào tạo thành phố huy động 

đủ 150 học sinh THPT, 150 học sinh THCS tham gia Lễ phát động và phối hợp 

thực hiện tốt các nội dung liên quan theo Kế hoạch này. 

- Chỉ đạo Phòng giáo dụcphối hợp Trung tâm Văn hóa Thể thao và Du lịch 

huyện, thành phố phối hợp vớicác Huyện đoàn, Thành Đoàn, xây dựng Kế 

hoạch cụ thể tham gia Lễ phát động và tham dự giải cấp tỉnh và cấp huyện. 

3. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh 

- Huy động đủ 100 đoàn thanh niên tham gia Lễ phát động và phối hợp 

thực hiện tốt các nội dung liên quan theo Kế hoạch này. 

- Chỉ đạo các Huyện đoàn, Thành Đoàn  phối hợp Trung tâm Văn hóa Thể thao 

và Du lịch, Phòng giáo dục huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch cụ thể tham 

gia Lễ phát động và tham dự giải cấp tỉnh và cấp huyện. 

4. UBND thành phố: Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịchchuẩn bị tốt địa điểm, cơ sở vật chất liên quan đến Lễ phát động và thi đấu; 

huy động 150 em khối THCS, thành lập đoàn VĐV tham dự giải.  

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện bơi phòng, 

chống đuối nước và tổ chức giải vô địch bơi lội các nhóm tuổi tỉnh Hưng Yên 

năm 2020 đề nghị các Sở, Ban, Ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, 

thành phố phối hợp để thực hiện tốt Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 22/5/2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên giao. 

           Trân trọng./. 

 Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở VHTT&DL;  

 - UBND các huyện, TX, TP; 

- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở 

GD&ĐT, Tỉnh đoàn, Đài, Báo; 

- Phòng QLTDTT Sở, Trung tâm HL&TĐTDTT 

tỉnh; 

- Trung tâm VHTT&DL các huyện, thành phố; 

- Lưu VT, QLTDTT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Văn Hòa 
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