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UBND TỈNH HÒA BÌNH 

 

    

KẾ HOẠCH 

Tổ chức lớp tập huấn chuyên môn cho nhân viên cứu hộ  

môn Dù lượn toàn quốc năm 2022 

 

Căn cứ Nghị định 106/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính 

phủ quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao; 

Căn cứ Thông tư số 06/2018/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 01 năm 2018 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và 

tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Dù lượn và môn Diều bay; 

Căn cứ Công văn số 528/TCTDTT-TDTTQC, ngày 06/4/2022 của Tổng cục 

Thể dục thể thao về việc đồng ý chủ trương để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Hòa Bình đăng cai lớp tập huấn chuyên môn cho nhân viên cứu hộ môn Du 

lượn năm 2022. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình ban hành kế hoạch tổ chức 

lớp tập huấn chuyên môn cho nhân viên cứu hộ môn Dù lượn toàn quốc năm 2022 

với những nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Bồi dưỡng kiến thức cơ bản, kỹ thuật sơ cứu, cấp cứu ban đầu, cứu nạn, 

cứu hộ cho nhân viên cứu hộ môn Dù lượn. 

- Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở hoạt động thể thao có đủ điều 

kiện về kinh doanh hoạt động Dù lượn. 

2. Yêu cầu:  

- Học viên tham dự lớp tập huấn phải có đủ sức khỏe tham gia hoạt động thể 

thao do cơ quan y tế có thẩm quyền kết luận. 

- Học viên chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế và quy định của Ban 

Tổ chức lớp học đề ra. 

- Tổ chức lớp tập huấn an toàn, chất lượng và hiệu quả. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: 

- Thời gian: Từ ngày 16 đến 22 tháng 4 năm 2022. 

- Đón học viên: Từ 8h00-17h00 ngày15/4/2022 tại Cung Văn hóa tỉnh Hòa 

Bình, Đường An Dương Vương, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh 

Hòa Bình. 

2. Địa điểm: Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. 
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III. ĐỐI TƯỢNG VÀ QUY ĐỊNH ĐĂNG KÝ 

1. Đối tượng: 

- Nam, nữ tuổi từ 18 trở lên. 

- Những vận động viên Việt Nam đang tham gia tập luyện và sinh hoạt 

thường xuyên tại các Câu lạc bộ Dù lượn trong cả nước. 

- Hướng dẫn viên, nhân viên tại các doanh nghiệp, cơ sở thể thao tổ chức 

hoạt động Dù lượn trên toàn quốc. 

2. Quy định đăng ký 

a) Hồ sơ 

- Học viên tham gia lớp tập huấn phải có Giấy khám sức khỏe có dán ảnh 3x4 

và đóng dấu giáp lai của cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận có đủ sức khỏe tham 

gia hoạt động thể thao, thời gian không quá 30 ngày kể từ ngày khám đến ngày khai 

mạc lớp tập huấn; Giấy chứng nhận tiêm 2 mũi Vaccine phòng chống Covid-19 trở 

lên; 

- Học viên tham gia lớp tập huấn nộp thẻ Căn cước hoặc Chứng minh nhân 

dân 01 bản photo, 02 ảnh màu 3x4 (sau ảnh ghi rõ họ tên, năm sinh; số điện thoại) 

cho Ban Tổ chức. 

- Danh sách đăng ký lớp tập huấn ghi rõ họ tên, năm sinh, đơn vị, địa chỉ 

Email/Số điện thoại. 

b) Đăng ký: 

Chậm nhất ngày 14/4/2022 gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa 

Bình, số 05 Đường An Dương Vương, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, 

tỉnh Hòa Bình, Điện thoại liên hệ: 0914786639.  

IV. NỘI DUNG 

1. Lý thuyết 

- Giới thiệu chung về công tác cứu hộ và các văn bản pháp luật liên quan 

đến công tác cứu nạn, cứu hộ. 

- Thực tế hiện trạng các vấn đề trong cứu nạn, cứu hộ trong các hoạt động 

thể thao môn Dù lượn. 

- Tính năng, tác dụng và cách sử dụng các loại trang thiết bị, phương tiện, 

dụng cụ cứu nạn, cứu hộ thông dụng. 

- Huấn luyện chuyên sâu theo đặc thù riêng của nhân viên cứu nạn, cứu hộ 

môn Dù lượn; 

- Kỹ thuật sơ cấp cứu ban đầu. 

- Kiểm tra thi lý thuyết. 

2. Thực hành: 

- Giới thiệu và hướng dẫn xử lý cứu nạn, cứu hộ môn Dù lượn tại bãi cất cánh. 

- Giới thiệu và hướng dẫn xử lý cứu nạn, cứu hộ môn Dù lượn tại bãi hạ cánh. 

- Tổ chức kiểm tra thực hành cho các học viên. 
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- Tổng kết và phát giấy chứng nhận. 

V. KINH PHÍ: 

1. Học viên tự túc kinh phí ăn, ở, di chuyển. 

2. Kinh phí tổ chức lớp tập huấn: Nguồn thu lệ phí của học viên tham gia tập 

huấn: 2.500.000 VNĐ (Hai triệu năm trăm ngàn đồng)/01 học viên. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị Tổng cục Thể dục thể thao:  

- Điều hành công tác chuyên môn lớp tập huấn; 

- Xây nội dung, chương trình, lớp tập huấn; 

- Chuẩn bị tài liệu giáo trình, giáo án lên lớp tập huấn; 

-  Bố trí giảng viên; 

- Tổ chức kiểm tra sát hoạch kết quả học viên tham gia lớp tập huấn. 

- Giới thiệu thành viên tham gia Ban Tổ chức lớp tập huấn (02 người), bằng 

văn bản gửi về về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình, số 05 Đường 

An Dương Vương, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, 

trước ngày 10/4/2022 để ban hành Quyết định.  

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình:  

- Đón tiếp đại biểu, học viên về tham dự lớp tập huấn; 

- Chuẩn bị chương trình và điều hành Lễ khai mạc và bế mạc lớp tập huấn; 

- Chuẩn bị phông, băng rôn cho lớp tập huấn; 

- Chuẩn bị hội trường phục vụ cho lớp tập huấn (đảm bảo đủ ánh sáng, âm 

thanh, bảng, bút viết và có máy chiếu Slide);tài liệu, văn phòng phẩm, nước uống 

cho Ban Tổ chức, Giảng viên, học viên. 

- Chuẩn bị hoa khai, bế mạc; 

- Bố trí cán bộ thường trực, quản lý, phục vụ lớp học; 

- Chuẩn bị dụng cụ, trang thiết bị môn Dù lượn phục vụ học thực hành; 

- Chuẩn bị xe đưa đón Ban Tổ chức, Giảng viên lớp tập huấn; 

- Giới thiệu nơi ăn, nghỉ cho học viên về tham dự lớp tập huấn; 

- Ban hành Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn. 

- Ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Giảng viên lớp tập huấn; 

- Kinh phí cho Ban Tổ chức, Giảng viên, phục vụ lớp tập huấn; 

- Cấp Chứng chỉ cho học viên. 

* Giao phòng Quản lý Thể dục thể thao chủ trì tham mưu Sở Văn hóa Thể 

thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình phối hợp với Vụ Thể dục thể thao quần chúng, Tổng 

cục Thể dục thể thao và các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan để tổ chức thành 

công lớp tập huấn.  

- Đề nghị Vụ Thể dục thể thao Quần chúng, Tổng cục Thể dục thể thao 

hướng dẫn, điều hành công tác chuyên môn lớp tập huấn.  
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- Đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo đến các câu lạc bộ, doanh nghiệp, 

cơ sở thể thao tổ chức hoạt động môn Dù lượn thuộc quyền quản lý của đơn vị 

mình, quan tâm và tạo điều kiện cho các học viên về tham dự lớp tập huấn. Kế 

hoạch này thay cho thông báo triệu tập học viên tham gia lớp tập huấn chuyên môn 

cho nhân viên cứu hộ môn Dù lượn năm 2022.  

* Mọi chi tiết xin liên hệ đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, Chuyên viên phòng 

Quản lý TDTT,  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình, Điện thoại liên 

hệ: 0914786639 (hoặc 0975161882) Email: xuanthuysvh@gmail.com. 
 

 

 

Nơi nhận:   

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Tổng cục TDTT (để báo cáo); 

- Vụ TDTTQC (P/h chỉ đạo); 

- Sở VHTTDL, Sở VHTT các tỉnh/thành( P/h); 

- Lãnh đạo Sở VHTTDLDHB;                                                                         

- Các CLB, doanh nghiệp, cơ sở thể thao 

 tổ chức hoạt động môn Dù lượn; 

- Lưu: VT, QLTDTT (N.80b). 
 

  

 

 

 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đào Tiến Cường 
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