
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 797/SYT-VP Lạng Sơn, ngày 24 tháng 5 năm 2019 

V/v triển khai nhiệm vụ trong Lễ 
phát động toàn dân tập luyện môn 

bơi phòng, chống đuối nước 

 năm 2019. 

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế 

 Sở Y tế nhận được Kế hoạch số 52/KH-SVHTTDL ngày 17/5/2019 của Sở 
Văn hóa thể thao và du lịch về tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi 
phòng, chống đuối nước năm 2019 (Sở Văn hóa thể thao và du lịch được UBND 
tỉnh giao xây dựng kế hoạch tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi 
phòng, chống đuối nước năm 2019). Theo đó yêu cầu tại mỗi một huyện, thành phố 
lựa chọn một bể bơi để tổ chức lễ phát động điểm; thời gian tổ chức Lễ phát động 
điểm đồng loạt vào ngày 01/6/2019. 

 1. Để buổi Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối 
nước năm 2019 tại các huyện, thành phố thành công, Sở Y tế yêu cầu các Trung 
tâm Y tế các huyện, thành phố:  Chủ động liên hệ Ban tổ chức Lễ phát động trên 
địa bàn để có phương án đảm bảo y tế cho buổi lễ, đồng thời cử cán bộ y tế tham 
gia, chuẩn bị cơ số thuốc, vật tư y tế và phương tiện phục vụ cấp cứu, tổ chức cấp 
cứu kịp thời khi có sự cố xảy ra trong quá trình diễn ra Lễ phát động. 

2. Nhân Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối 
nước năm 2019, Sở Y tế đề nghị các đơn vị trực thuộc:  

- Tổ chức tuyên truyền về lợi ích tác dụng của việc tập luyện môn bơi, vận 
động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và con, em của 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;   

- Treo băng rôn, khẩu hiệu tại đơn vị tuyên truyền toàn dân tập luyện môn 
bơi phòng, chống đuối nước với các khẩu hiệu:  

"Toàn dân tham gia phòng chống đuối nước trẻ em"; "Học bơi để phòng, 
chống đuối nước"; "Học bơi để nâng cao sức khoẻ và phát triển thể lực tầm vóc"; 
"Học bơi để an toàn trong môi trường nước", "Toàn dân tích cực học bơi phòng, 
chống đuối nước"... 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị trực thuộc quan tâm, chỉ đạo thực hiện và báo cáo 
kết quả thực hiện về Sở Y tế trước ngày 30/6/2019./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Các phòng thuộc Sở;  
- Lưu VT.  
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