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UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

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

Số:2216/SGDĐT-GDTrH
V/v tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ
cho hướng dẫn viên cơ sở về
Chương trình bơi an toàn, phòng
chống đuối nước trẻ em năm 2020

Gia Lai, ngày 19 tháng 11 năm 2020

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các trường phổ thông trực thuộc Sở.
Căn cứ Quyết định số 831/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án tăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối
nước cho trẻ em tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017 - 2020;
Căn cứ Kế hoạch phối hợp số 62/KH-SVHTTDL-SGDĐT ngày 28/10/2020
của Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch và Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức
lớp tập huấn nghiệp vụ cho hướng dẫn viên cơ sở về Chương trình bơi an toàn,
phòng chống đuối nước trẻ em năm 2020.
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện
như sau:
1. Thành phần
- Mỗi phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố cử 04 giáo viên giáo dục thể
chất (hoặc nhân viên y tế) các trường tiểu học và trung học cơ sở biết bơi tối
thiểu 50m;
- Mỗi trường phổ thông trực thuộc Sở cử 01 giáo viên giáo dục thể chất
(hoặc nhân viên y tế) biết bơi tối thiểu 50m.
Lưu ý: Đơn vị không cử giáo viên, nhân viên đã tham gia tập huấn Bơi các
năm trước của Sở GDĐT và của Bộ GDĐT tổ chức.
2. Thời gian, địa điểm
- Thời gian: Từ ngày 24/11/2020 đến ngày 28/11/2020;
- Địa điểm: Hồ bơi Nhà Thi đấu Thể thao tỉnh Gia Lai (Số 11, đường Trần
Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai).
3. Nội dung
- Tuyên truyền phòng chống đuối nước cho trẻ em;
- Phương pháp cứu đuối, hô hấp nhân tạo và sơ cấp cứu người bị đuối
nước;
- Phương pháp giảng dạy bơi ban đầu cho trẻ em;
1

- Kỹ thuật bơi trườn sấp, bơi ếch và một số kiểu bơi sinh tồn, bơi tự cứu;
- Kỹ năng thoát hiểm khi gặp tình huống xấu dưới nước.
4. Kinh phí: Đơn vị có cán bộ tham dự tập huấn chi trả chế độ công tác
phí theo quy định hiện hành.
5. Đăng kí
- Danh sách có xác nhận của lãnh đạo đơn vị (ghi đầy đủ các thông tin: họ
và tên, số CMND, ngày sinh, giới tính và đơn vị công tác) gửi về Phòng Giáo
dục Trung học, Sở GDĐT qua địa chỉ Email: levinhloigialai@gmail.com chậm
nhất vào ngày 23/11/2020.
- 02 ảnh (3x4) mới nhất (nộp trực tiếp cho Sở Văn hóa Thể thao và Du
lịch);
Yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện; nếu có vướng mắc, liên
hệ ông Lê Vĩnh Lợi, chuyên viên Sở GDĐT, số điện thoại 0914013831 để được
hướng dẫn thêm./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GDTrH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Bùi Khoa Nghi
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