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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Lễ phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương  

Bác Hồ vĩ đại”  và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 386/KH-UBND, ngày 13 tháng 2 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao 

cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân giai đoạn 2020 - 

2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Kế hoạch số 3363/KH-UBND, ngày 20 tháng 

9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc hướng dẫn toàn dân tập 

luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, phòng, 

chống bệnh tật giai đoạn 2021 - 2025; 

Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy ban hành kế hoạch tổ chức Lễ phát động 

“Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương  Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì 

sức khỏe toàn dân năm 2022 như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Chào mừng kỷ niệm các ngày lễ trong tháng 3 (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 27/3/1946;  Ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 

26/3/1931 và Ngày giải phóng tỉnh Kon Tum16/3/1975;…).  

- Động viên các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể dục thể thao, 

hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể thao gương Bác Hồ vĩ 

đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” trong thế hệ trẻ, góp phần 

nâng cao sức khỏe để học tập, lao động, tham gia xây dựng 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 đối với việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, cải thiện chất lượng 

cuộc sống của Nhân dân; xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, 

góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. 

2. Yêu cầu 

- Các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, tổ chức Lễ phát động và Ngày chạy; 

gắn với các hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người tại các đơn vị, địa 

phương. 

- Vận động mỗi người dân tự chọn cho mình môn thể thao phù hợp để tập 

luyện hàng ngày và tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân hàng 

năm; tạo thói quen vận động hợp lý suốt đời để bảo vệ và nâng cao sức khoẻ. 
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- Công tác tổ chức phải trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, chất lượng và hiệu 

quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; gắn với công tác đảm bảo an 

toàn, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của cơ quan Y tế. 

- Vận động các nguồn lực xã hội đóng góp cho công tác tổ chức Lễ phát 

động, Ngày chạy và các hoạt động thể dục thể thao quần chúng. 

II. QUY MÔ, HÌNH THỨC, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ NỘI DUNG  

1. Lễ phát động cấp huyện (Trường hợp không phát sinh dịch bệnh 

Covid-19) 

1.1. Cơ quan tổ chức 

- Cơ quan chủ trì tổ chức: Ủy ban nhân dân huyện. 

- Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin. 

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông. 

- Ban Tổ chức dự kiến gồm các thành viên: Trưởng Ban là Lãnh đạo Ủy 

ban nhân dân huyện; 02 Phó Trưởng ban (Trưởng phòng VH&TT và Giám đốc 

Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông). Các ủy viên gồm:  Phó 

Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông; đại diện lãnh 

đạo các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

- Khách mời dự Lễ phát động, gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị:  

Huyện ủy; HĐND; Ủy ban nhân dân huyện; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; 

các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy; Hội Nông dân huyện; Hội Liên hiệp 

Phụ nữ huyện; Hội Cựu chiến binh; Huyện đoàn; Liên đoàn Lao động huyện; 

các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện; Cơ 

quan Quân sự huyện; Công an huyện; đại diện lãnh đạo các xã, thị trấn (Nội 

dung này thay cho Giấy mời). 

1.2. Quy mô Lễ phát động 

- Quy mô: Cấp huyện. 

- Lực lượng tham gia: 300 - 400 người. Trong đó: 

+ Cán bộ lãnh đạo các cấp: 50 người. 

+ Công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang (bao 

gồm Bộ đội, Công an), học sinh: 350 người. 

Cụ thể:  

+ Khối cán bộ lãnh đạo huyện; cơ quan, đơn vị; xã, thị trấn: 50 người; 

+ Khối công chức, viên chức, người lao động: 60 người (mỗi cơ quan, đơn 

vị ít nhất 02 người; bao gồm cả các cơ quan, đơn vị ngành dọc). 

+ Phụ nữ: 20 người; 

+ Khối Quân đội: 30 người; 

+ Khối Công an: 30 người; 
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+ Khối Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (20 người); 

+ Khối Giáo dục (Trường THPT Quang Trung; Trường PTDT Nội trú 

huyện; Trường THCS Nguyễn Tất Thành mỗi đơn vị 50 người): 150 người; 

1.3. Thời gian: Dự kiến 8 h00; ngày 27 tháng 3 năm 2022- Chủ nhật (Thời 

gian cụ thể Ban tổ chức sẽ thông báo sau). 

1.4. Địa điểm: Xuất phát tại Công viên cây xanh (trước Hội trường 19/5) - 

chạy theo đường Lê Duẩn - Trần Hưng Đạo - Hùng Vương và Đích tại Công 

viên cây xanh (trước Hội trường 19/5). Cự ly 02 km. 

1.5. Nội dung, chương trình (có kịch bản chi tiết chương trình Lễ phát 

động riêng) 

2. Lễ phát động tại các xã, thị trấn 

2.1. Quy mô 

- Các xã, thị trấn: Tổ chức Lễ phát động và Ngày chạy Olympic vì sức 

khỏe toàn dân năm 2022 tại địa phương. Lực lượng tham gia tối thiểu 15% dân 

số địa phương. 

- Có thể tổ chức theo hình thức liên xã (các đơn vị lân cận liền kề tại các 

xã,  thị trấn). Vận động các cơ quan, đoàn thể, trường học, đơn vị Quân đội, 

Công an và doanh nghiệp trên địa bàn tham gia. 

2.2. Hình thức 

Tùy tình hình thực tế tại các địa phương, đơn vị, phát huy tính chủ động, 

sáng tạo trong việc tổ chức Lễ phát động và Ngày chạy. 

Chương trình khung gồm các nội dung chính sau:  

+ Chào cờ, hát Quốc ca. 

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

+ Phát biểu khai mạc Ngày chạy. 

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

luyện thân thể - Kiến thiết đất nước”. 

+ Tổ chức chạy đồng hành tối thiểu 1km (đảm bảo chạy hết cự ly).  

- Các địa phương, đơn vị có thể tổ chức thi chạy giữa các khối hoặc lồng 

ghép tổ chức thi đấu các giải chạy thể thao quần chúng. 

- Sau khi kết thúc các đợt chạy, có thể kết hợp tổ chức các hoạt động thể 

dục thể thao như: Thể dục dưỡng sinh, Bóng chuyền hơi, Kéo co, Đẩy gậy, 

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

2.3. Thời gian và địa điểm  

- Thời gian: Tổ chức Lễ phát động và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn 

dân và các hoạt động thể thao quần chúng trong tháng 3. 
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- Địa điểm: Tại các xã, thị trấn (cơ quan, đơn vị, trường học, các địa điểm công 

cộng ) thuận tiện cho công tác tập trung người tham gia các hoạt động thể dục thể 

thao và Ngày chạy. 

* Lưu ý: Thời gian cụ thể tổ chức Ngày chạy Olympic toàn huyện có thể 

điều chỉnh, kết hợp tổ chức các giải thể thao khác cho phù hợp. 

3. Tổ chức tuyên truyền về Lễ phát động và Ngày chạy 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng của luyện tập thể 

dục, thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc người Việt 

Nam; tuyên truyền những tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Cuộc vận 

động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; gương người tốt, 

việc tốt; tuyên truyền về công tác chuẩn bị Lễ phát động và Ngày chạy Olympic 

vi sức khỏe toàn dân trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương. 

Trang trí băng rôn, cờ, phướn và khẩu hiệu tại địa điểm tổ chức Lễ phát 

động, điểm xuất phát và đích. 

Các khẩu hiệu tuyên truyền: 

- Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại! 

- Khoẻ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc! 

- Rèn luyện thân thể - Bảo vệ Tổ quốc, Rèn luyện thân thể - Kiến thiết đất 

nước! 

- Hãy chung tay vì thể lực, tầm vóc con người Việt Nam! 

- Vì tương lai, hãy chăm sóc tốt trẻ em Việt Nam ngay từ hôm nay! 

- Các khẩu hiệu chào mừng 76 năm Ngày Thể thao Việt Nam; 91 năm 

Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các khẩu hiệu tuyên 

truyền việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị, địa phương. 

III. KINH PHÍ  

- Nguồn kinh phí tổ chức từ ngân sách của các cơ quan, đơn vị; kết hợp với 

huy động nguồn xã hội hoá. 

- Kinh phí tổ chức Lễ phát động và Ngày chạy cấp huyện do Trung tâm 

Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông chịu trách nhiệm (Nội dung chi 

theo kế hoạch hoạt động thể thao được giao hằng năm). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa & Thông tin 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định thành lập Ban 

Tổ chức Lễ phát động và Ngày chạy Olympic năm 2022.  

- Hướng dẫn các xã, thị trấn: Thành lập Ban tổ chức; xây dựng kế hoạch; tổ 

chức Lễ phát động và Ngày chạy; kết hợp tổ chức các giải thể thao quần chúng 

(Việt dã, Kéo co, Đẩy gậy, Bóng đá, Bóng chuyền, Cầu lông, Bóng bàn, thể dục 

dưỡng sinh… và các môn thể thao truyền thống, các trò chơi vận động dân gian 
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trên địa bàn); theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện của các cơ quan, đơn 

vị trên địa bàn huyện.  

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò, 

lợi ích, tác dụng của tập luyện thể dục, thể thao đối với sức khỏe. Tuyên truyền 

bài viết “Thể dục và sức khỏe” của Bác Hồ và sự hình thành, phát triển của 

ngành Thể dục thể thao. Tuyên truyền, vận động Nhân dân hưởng ứng tham gia 

các hoạt động thể dục, thể thao và Ngày chạy Olympic. 

- Tổng hợp kết quả, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện, Sở Văn hóa, Thể thao, 

Du lịch và Truyền thông theo quy định. 

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

- Xây dựng kịch bản tổ chức Lễ phát động và Ngày chạy cấp huyện. 

- Bảo đảm các điều kiện (âm thanh; trang trí; đường chạy;…và các điều 

kiện liên quan) cho Lễ phát động và Ngày chạy. 

- Đẩy mạnh thông tin và truyền thông về Cuộc vận động “Toàn dân rèn 

luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 kết hợp tổ chức 

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022. 

3. Công an huyện 

Đảm bảo công tác an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại các điểm tổ chức  

Ngày chạy.  

Huy động cán bộ, chiến sỹ tham gia Ngày chạy theo chỉ tiêu được giao.  

4. Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

Huy động cán bộ, chiến sỹ tham gia Lễ phát động và hưởng ứng Ngày chạy 

theo chỉ tiêu được giao. 

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo; Trường THPT Quang Trung; Trường 

PTDTNT huyện 

- Huy động lực lượng tham gia Lễ phát động và Ngày chạy cấp huyện theo 

chỉ tiêu được giao. 

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn huy động lực lượng tham 

gia Lễ phát động và Ngày chạy tại địa phương. 

6. Phòng Y tế; Trung tâm Y tế huyện 

Căn cứ chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh và tình hình dịch bệnh COVID-19 

của huyện, phối hợp Phòng Văn hóa - Thông tin tham mưu Ủy ban nhân dân 

huyện các biện pháp đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 tại Lễ 

phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày 

chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022. 

Hướng dẫn xây dựng phương án đảm bảo công tác y tế, đặc biệt là các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các địa điểm tổ chức hoạt động thể 

dục, thể thao của huyện và các xã, thị trấn. 
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7. Các cơ quan, đơn vị  

Tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức, người lao 

động tham gia Lễ phát động và Ngày chạy cấp huyện; đồng thời tích cực tham 

gia tại các địa phương nơi cơ quan, đơn vị đứng chân tổ chức, phát động. 

8. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

Căn cứ tình hình, điều kiện thực tế của đơn vị, địa phương xây dựng Kế 

hoạch tổ chức Lễ phát động và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 

2022. 

- Tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia Lễ phát động và Ngày chạy 

tại địa phương. 

- Đưa nội dung tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao và Ngày chạy 

Olympic của các đơn vị, địa phương thành tiêu chí bắt buộc để đánh giá thi đua, 

khen thưởng cuối năm. 

Thực hiện nghiêm túc chế đô thông tin, báo cáo theo quy định. 

9. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể huyện 

Chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể cấp huyện, cấp xã vận động Nhân dân, hội 

viên, đoàn viên tích cực tham gia Lễ phát động Cuộc vận động và Ngày chạy 

năm 2022. Tạo không khí sôi nổi, góp phần nâng cao chất lượng phong trào thể 

dục thể thao quần chúng trong toàn huyện. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Lễ phát động và Ngày chạy Olynpic vì sức 

khỏe toàn dân năm 2022. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, 

địa phuơng nghiêm túc triển khai thực hiện. Đồng thời báo cáo kết quả bằng văn 

bản về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Văn hóa - Thông tin) trước 15h00’, 

ngày 01 tháng 4 năm 2022./. 

 

Nơi nhận:                                                                                      
- Sở VHTT&DL (b/c), 

- Thường trực H/ ủy (b/c), 

- Thường trực HĐND huyện (b/c), 

- Ủy ban MTTQ huyện (p/hợp), 

- Huyện đoàn,  

- Hội LHPN huyện, 

- Các cơ quan, đơn vị, 

- UBND các xã, thị trấn,  

- Lưu VT-PVHTT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Kim Thái 
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