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BÁO CÁO 

Kết quả tổ chức Tháng hoạt động TDTT và Lễ phát động Ngày chạy Olympic  

vì sức khỏe toàn dân trên địa bàn xã Đôn Phong năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 11/3/2021 của UBND huyện 

Bạch Thông về việc tổ chức Tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và 

Ngày chạy Olimpic vì sức khỏe toàn dân năm 2021. UBND xã Đôn Phong báo cáo 

kết quả tổ chức Tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy 

Olimpic vì sức khỏe toàn dân trên địa bàn xã năm 2021, cụ thể như sau: I.  

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

 Được sự hướng dẫn của Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Bạch Thông, 

Trung tâm văn hóa, thể thao và Truyên thông huyện Bạch Thông, sự chỉ đạo sát 

sao của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về việc triển khai và tổ chức các 

hoạt động nhân dịp Tháng hành động TDTT và Lễ phát động Ngày chạy Olympic 

vì sức khỏe toàn dân năm 2021. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

 1. Công tác tổ chức: 

 - UBND xã xây dựng kế hoạch Tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi 

người và Ngày chạy Olimpic vì sức khỏe toàn dân năm 2021. 

 - Ban hành quyết định Thành lập Ban Tổ chức, Tổ trọng tài Ngày chạy 

Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021 và giải bóng chuyền hơi nam - nữ. 

 - Tổ chức treo 01 băng zôn, khẩu hiệu tại trung tâm xã và truyền thông trên 

hệ thống loa truyền thanh của xã về mục đích, ý nghĩa của ngày chạy. 

 - Tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021 

vào hồi 7 giờ 30 phút, ngày 24/3/2021 với các nội dung: 

 + Lễ chào cờ; 

 + Đọc lời kêu gọi của Chủ tịch HCM “Toàn dân tập thể dục”; 

 + Bài phát biểu khai mạc buổi lễ phát động; 

 + Chạy việt dã: Địa điểm chạy từ sân UBND xã vào đến trung tâm thôn 

Bản Đán và ngược lại với chiều dài đường chạy 1 km; 

 + Giải bóng chuyền hơi nam - nữ: Địa điểm thi đấu tại sân UBND xã. 



 2. Thành phần: 

 - Vận động các tổ chức cá nhân tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe 

toàn dân như: 

 + Toàn thể cán bộ, công chức xã; 

 + Hội người cao tuổi; 

 + Hội viên Hội LHPN xã; 

 + Công an xã, Công an viên thôn; 

 + Đoàn thanh niên; 

 + Trạm y tế xã; 

 + Giáo viên trường THCS, giáo viên trường Tiểu học, giáo viên trường Mầm non; 

 + Đại diện các doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã; 

 + Các vận động viên đến từ các thôn trên địa bàn xã; 

 + Nhân dân đến từ các thôn trên địa bàn xã. 

 - Tổng số người tham gia Lễ phát động: Trên 300 người tham gia, trong đó: 

cơ quan, đơn vị, các đoàn thể và doanh nghiệp: Hơn 200 người; VĐV: 80 người.  

 Nhìn chung tại buổi Lễ phát động được tổ chức trang trọng và được nhân 

dân trên địa bàn xã hưởng ứng tham gia. 

 3. Những tồn tại, hạn chế: 

  Là một xã vùng cao đặc biệt khó khăn, dân cư sống không tập trung nên ảnh 

hưởng đến công tác tuyên truyền cũng như sự tham gia của nhân dân. 

 Trên đây là báo cáo kết quả tổ chức Tháng hoạt động thể dục, thể thao cho 

mọi người và Lễ phát động Ngày chạy Olimpic vì sức khỏe toàn dân trên địa bàn 

xã năm 2021./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Phòng VH-TT huyện; 

- Trung tâm VH-TT&TT huyện; 

- TT Đảng ủy, TT HĐND xã; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; 

- MTTQ và các đoàn thể xã; 

- Công an xã; 

- 03 trường học; 

- Trạm y tế xã. 

Gửi bản giấy: 

- Các Trưởng thôn; 

- Lưu: VP, VH-TT xã. 
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