
 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức tháng hoạt động thể dục thể thao và phát động Ngày chạy Olympic vì 

sức khỏe toàn dân huyện Đô Lương năm 2023 
 

 

Thực hiện Công văn số 264/SVHTT-QLTDTT ngày 08/2/2023 của Sở Văn 

hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An về việc tổ chức tháng hoạt động thể dục thể thao và 

phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023. UBND huyện Đô 

Lương ban hành kế hoạch tổ chức tháng hoạt động thể dục thể thao và phát động 

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân huyện Đô Lương năm 2023, cụ thể như 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Thiết thực kỷ niệm Ngày thành lập ngành Thể dục Thể thao và Ngày Bác 

Hồ viết bài: “Thể dục và sức khỏe” kêu gọi đồng bào tập thể dục (27/3); kỷ niệm 

Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3), chào mừng kỷ 

niệm 60 năm ngày thành lập huyện (19/4). 

- Động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện TDTT 

hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ 

đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” trong tuổi trẻ toàn quốc góp 

phần nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập và bảo vệ Tổ quốc. 

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của luyện 

tập thể dục, thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống 

của nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng lối sống và môi trường văn 

hóa lành mạnh góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.  

2. Yêu cầu 

- Các xã, Thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức tháng hoạt động thể dục thể 

thao và ngày chạy Olympic tại địa phương. Tuyên truyền, vận động các tầng lớp 

nhân dân tham gia ngày chạy Olympic và thường xuyên luyện tập TDTT. 

- Triển khai tổ chức tháng hoạt động thể dục thể thao và Ngày chạy Olympic 

an toàn, trang trọng, tiết kiệm, tạo được khí thế sôi nổi, hào hứng tham gia của mọi 

tầng lớp nhân dân. 

- Huy động tối đa các nguồn lực của xã hội trong công tác tổ chức các hoạt 

động thể dục, thể thao và Ngày chạy Olympic. 

II. QUY MÔ VÀ HÌNH THỨC  

1. Quy mô  

     ỦY BAN NHÂN DÂN 

     HUYỆN ĐÔ LƯƠNG 
 

Số:           /KH-UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đô Lương, ngày        tháng      năm 2023 
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1.1. Cấp huyện (Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện chủ trì 

phối hợp UBND Thị Trấn tổ chức) 

* Thành phần tham gia: 

- Mời Lãnh đạo Sở, lãnh đạo phòng Quản lý Nghiệp vụ TDTT - Sở Văn hóa 

và Thể thao; 

- Các Đồng chí Ban thường vụ Huyện ủy; Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Cán bộ, công chức, viên chức 3 cơ quan Dân - Chính - Đảng cấp huyện; 

- Cán bộ, chiến sỹ cơ quan Công an huyện; BCH Quân sự huyện; 

- Cán bộ, viên chức, người lao động thuộc trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông; 

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân UBND Thị Trấn; 

- Vận động tối thiểu 10% tổng số dân cư sống trên địa bàn trực tiếp tham gia. 

* Thời gian, địa điểm: 

- Thời gian: tháng 21/3/2023. 

- Địa điểm: tại khu đô thị vườn xanh, Thị Trấn Đô Lương. 

1.2. Cấp xã 

* Thành phần tham gia: 

- Lãnh đạo cấp ủy Đảng và Chính quyền xã; 

- Cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, nông dân, cán 

bộ, công nhân viên chức và người lao động, người trung cao tuổi… cư trú trên địa 

bàn xã; 

- Vận động tối thiểu 10% tổng số dân cư sống trên địa bàn trực tiếp tham gia. 

* Thời gian, địa điểm: 

- Thời gian: Ngày 22/3/2023. 

- Địa điểm: tại các khu vực công cộng trên địa bàn các xã, thị. 

2. Hình thức và tuyên truyền 

2.1. Hình thức 

Tùy thuộc vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, cần phát huy tính chủ động, sáng 

tạo của mỗi xã, Thị trấn trong việc tổ chức Ngày chạy Olympic. 

Nội dung, chương trình của Ngày chạy Olympic gồm các phần sau: 

- Chào cờ, hát Quốc ca; 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

- Đọc “Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 

- Phát biểu khai mạc của Ban tổ chức; 

- Đồng thanh hô khẩu hiệu “Rèn luyện thân thể - Bảo vệ Tổ quốc”, “Rèn 

luyện thân thể - Kiến thiết đất nước”, “Thể dục - Khỏe”. 

- Tổ chức chạy tập thể hoặc chạy đồng hành tối thiểu 01km (đảm bảo chạy 

hết cự ly).  

- Các địa phương có thể tổ chức thi chạy giữa các khối hoặc lồng ghép tổ 

chức thi đấu các giải thể thao quần chúng. 



3 
 

 

- Sau khi kết thúc các đợt chạy tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, các 

giải thể thao quần chúng như: Thể dục dưỡng sinh, Bóng chuyền hơi, Kéo co, Đẩy 

gậy, Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng bàn, Cầu lông, Cờ tướng… 

2.2. Tuyên truyền 

Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương 

Bác Hồ vĩ đại”, “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; “Rèn luyện thân thể - 

Bảo vệ Tổ quốc”; “Rèn luyện thân thể - Kiến thiết đất nước”  và các khẩu hiệu 

chào mừng Ngày Thể thao Việt Nam, Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản 

Hồ Chí Minh, Ngày thành lập huyện Đô Lương và các khẩu hiệu tuyên truyền việc 

thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

3. Kinh phí 

Nguồn kinh phí tổ chức từ ngân sách địa phương, kết hợp với huy động xã hội 

hóa của các thành phần trong xã hội. 

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 

1. Phòng Văn hóa vàThông tin 

Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này. 

2. Trung tâm Văn hóa,Thể thao và Truyền thông 

- Chủ trì, phối hợp UBND Thị Trấn tham mưu thành lập Ban tổ chức, xây 

dựng kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic cấp huyện. 

- Hướng dẫn các xã, Thị trấn làm tốt việc trang trí, tuyên truyền tháng hoạt 

động thể dục thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic. Đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền trước và trong Ngày chạy Olympic trên địa bàn huyện một cách sâu 

rộng, hiệu quả. 

- Phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức Ngày 

chạy Olympic ở các xã. 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Chỉ đạo các trường trên địa bàn huyện điều động học sinh tham gia Ngày 

chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023. 

4. Huyện Đoàn 

Chỉ đạo huy động lực lượng đoàn viên tham gia Ngày chạy Olympic vì sức 

khỏe toàn dân năm 2023 tại các xã, thị trấn. 

5. UBND Thị trấn 

- Phối hợp Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện xây dựng kế 

hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic cấp huyện. 

- Điều động lực lượng tham gia Ngày chạy Olympic đảm bảo số lượng quy 

định. 

6. UBND các xã còn lại 

- Thành lập Ban tổ chức và xây dựng kế hoạch tổ chức tháng hoạt động thể 

dục, thể thao cho mọi người và ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tại địa 

phương theo kế hoạch.  
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- Kết thúc Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, UBND các xã, Thị trấn 

tổ chức họp rút kinh nghiệm và tổng hợp báo cáo kết quả gửi về UBND huyện (qua 

Phòng Văn hóavàThông tin) trước ngày 01/4/2023. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi 

người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân huyện Đô Lương năm 2023. Đề 

nghị các phòng, ban, ngành liên quan và UBND các xã, Thị trấn căn cứ Kế hoạch 

để triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Sở VH&TT (B/c); 

- Ban TG Huyện ủy(B/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (B/c); 

- Các phòng, ban liên quan; 

- UBND 33 xã, Thị trấn; 

- Lưu VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Anh Quang 
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