
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SYT-VP Lạng Sơn, ngày      tháng 6 năm 2020 
V/v triển khai nhiệm vụ hưởng ứng  

Lễ phát động toàn dân tập luyện 

môn bơi phòng, chống đuối 

nước năm 2020. 

 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND, ngày 24/02/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về Tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống, 

đuối nước năm 2020; Công văn số 521/CV- SVHTTDL ngày 21/5/2020 của Sở 

Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức Lễ phát động toàn 

dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2020.  

 Hưởng ứng Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống, 

đuối nước năm 2020, Sở Y tế đề nghị các đơn vị căn cứ tình hình và điều kiện 

cụ thể của đơn vị, triển khai một số nội dung sau:  

- Tiếp tục triển khai tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2020 

phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị đảm bảo an toàn, hiệu quả nhằm góp 

phần vào những nỗ lực chung của các cấp, các ngành trên địa bàn toàn tỉnh, từng 

bước nâng cao ý thức rèn luyện sức khỏe, tích cực tham gia tập luyện môn bơi 

phòng, chống đuối nước, giảm tai nạn đuối nước. 

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

năng an toàn trong môi trường nước, vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động trong đơn vị tích cực tham gia tập luyện môn bơi nhằm 

nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực, phòng chống bệnh tật cho bản thân, trẻ em 

và cộng đồng.  

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của đơn vị, gia đình và toàn thể xã hội 

trong việc phát triển phong trào dạy bơi, học bơi và chú trọng công tác phòng 

chống đuối nước, góp phần giảm tai nạn đuối nước. 

- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố cử cán bộ chuyên môn y tế, phối 

hợp với chính quyền địa phương đảm bảo công tác y tế trong triển khai Lễ phát 

động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2020 và chương 

trình bơi lội, cứu đuối nước, phòng, chống tai nạn thương tích do địa phương tổ 

chức. 
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Sở Y tế đề nghị các đơn vị quan tâm triển khai và báo cáo kết quả thực 

hiện về  Sở Y tế trước ngày 25/10/2020 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kịp 

thời./. 

 
 

Nơi nhận:  
- Như trên (t/h);  

- Giám đốc Sở; 

- Các phòng thuộc Sở;  
- Lưu: VT, VP (HTH).            

 

TL.GIÁM ĐỐC 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Từ 
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