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KẾ HOẠCH 

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 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 xây 
dựng Kế hoạch 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. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Nhằm động viên đông đảo nhân dân trên địa bàn huyện tham gia tập luyện thể 
dục, thể thao hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ 
đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” trong tuổi trẻ góp phần nâng 
cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

- 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, nâng cao chất 
lượng cuộc sống nhân dân, đồng thời xây dựng lối sống và môi trường văn hóa 
lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. 

2. Yêu cầu: 

- Triển khai tổ chức Tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày 
chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân trên địa bàn xã. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự chọn môn thể thao 
phù hợp để tập luyện hàng ngày và tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn 
dân năm 2021 trên địa bàn xã. 

- Việc triển khai tổ chức hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày 
chạy Olympic trên địa bàn xã phải đảm bảo an toàn, trang trọng, tiết kiệm, tạo 
được khí thế sôi nổi, hào hứng tham gia của nhân dân. Quan tâm, triển khai thực 
hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định. 

- Tích cực vận động các nguồn lực xã hội đóng góp cho công tác tổ chức các 
hoạt động thể dục, thể thao và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. 

II. QUY MÔ VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC 

1. Quy mô 

- Tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức 
khỏe toàn dân được tổ chức vào thời gian thích hợp trong tháng 3 trên địa bàn xã.  

- Các ban, ngành đoàn thể, trường học, Công an cùng tham gia Tháng hoạt 
động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.  



2. Hình thức, thời gian và địa điểm: 

2.1. Hình thức 

Căn cứ vào tình hình thực tế, UBND xã tổ chức lồng ghép Ngày chạy 
Olimpic và phát động phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ 
vĩ đại” với các hoạt động thể dục, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 
3. Chương trình gồm các phần chính 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.  

- 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 đồng hành tối thiểu 1km (đảm bảo chạy hết cự ly). 

Các cơ quan, đơn vị có thể tổ chức chạy thi giữa các khối hoặc lồng ghép tổ 
chức với các hoạt động thể dục, thể thao chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm 
trong tháng 3 như chào mừng 75 năm ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946-
27/3/2021); Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các hoạt 
động tổ chức vòng loại các môn thể thao trong khuôn khổ Đại hội TDTT cấp xã... 

2.2. Trang trí, tuyên truyền 

- Địa điểm tổ chức được trang trí trang trọng, treo băng rôn, cờ chuối và 
khẩu hiệu tại địa điểm xuất phát và đích. 

- Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền: “Toàn dân rèn luyện 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. 

2.3. Thời gian và địa điểm tổ chức 

- Thời gian tổ chức: Ngày 24 tháng 3 năm 2021. 

+ Lễ khai mạc: 7 giờ 30 phút đến 7 giờ 50 phút 

+ Chạy thể dục: 7giờ 50 phút, đến 8 giờ 30 phút. 

+ Giao lưu bóng chuyền hơi: 8 giờ 30 phút đến hết ngày 24 tháng 3 năm 2021. 

- Địa điểm tổ chức:  

+ Khai mạc và thi đấu bóng chuyền hơi: Tại Sân UBND xã. 

+ Chạy thể dục: Từ sân UBND xã đến trung tâm thôn Bản Đán. 

3. Thành phần tham gia 

- Toàn thể cán bộ, công chức xã, Công an xã, 03 nhà trường, cán bộ trạm y 
tế, Hội người cao tuổi, đoàn viên thanh niên, Hội viên phụ nữ, Hội viên nông dân 
cùng toàn thể nhân dân trên địa bàn xã  

- Mời các doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã cùng tham gia các hoạt động 
thể dục, thể thao và Ngày chạy Olympic. 



4. Kinh phí tổ chức 

Từ nguồn ngân sách địa phương được giao năm 2021 và nguồn xã hội hóa. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công chức VH-XH phụ trách lĩnh vực VHTT (Đ/c Sim) 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Tháng hoạt động thể dục, thể thao và Ngày 
chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021. 

- Tổng hợp báo cáo tình hình tổ chức Tháng hoạt động thể dục, thể thao và 
Ngày chạy Olympic trên địa bàn xã theo quy định. 

- Tham mưu thành lập Ban tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân 
năm 2021. 

- Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này đến các thôn để 
Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021. 

- Tổ chức treo băng zôn, khẩu hiệu khu vực trung tâm, phát trên hệ thống loa 
truyền thanh về mục đích, ý nghĩa của Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. 

- Lập dự toán kinh phí để tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. 

2. Công chức Tài chính - Kế toán xã: Tham mưu xây dựng kế hoạch, dự 
toán kinh phí tổ chức tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021. 

3. Công an, Ban CHQS xã: Xây dựng kế hoạch phối hợp và chỉ đạo thực 
hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình tổ chức và tham gia Ngày 
chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021.  

4. Trạm Y tế xã: Xây dựng kế hoạch, phương án bảo vệ sức khoẻ, triển khai 
thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định và 
tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021. 

5. Đoàn Thanh niên xã:  

- Cử 10 đoàn viên tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 
2021 (mặc đồng phục áo đoàn). 

- Trang trí sân khấu và cắm cờ chuối tại nơi xuất phát và nơi về đích Ngày 
chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021.  

6. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội 
Cựu chiến binh xã:  

Phối hợp với công chức Văn hóa - Thông tin tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội 
viên cùng toàn thể bà con nhân dân tích cực hưởng ứng Ngày chạy. Mỗi đoàn thể cử 10 hội 
viên, thành viên tham gia ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021.  

7. Các đơn vị, trường học:  

7.1. Công đoàn cơ sở xã: 

- Thành lập đoàn VĐV tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân 
năm 2021 (mặc đồng phục thể thao). 

- Thành lập đội bóng chuyền hơi nam-nữ tham gia giao lưu bóng chuyền hơi (mặc 
đồng phục thể thao). 

7.2. Trường THCS: Thành lập đoàn tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe 
toàn dân năm 2021 và tham gia giao lưu bóng chuyền hơi (mặc đồng phục thể thao). 



7.3. Trường Tiểu học: Phối hợp với trường THCS thành lập đội bóng 

chuyền hơi nam-nữ  và tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 

2021 (mặc đồng phục thể thao). 

7.4. Trường Mầm non: Phối hợp với trường THCS, Tiểu học thành lập đội 

bóng chuyền hơi nam - nữ  và tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân 

năm 2021 (mặc đồng phục thể thao). 

8. Các Trưởng thôn:  

- Cử cán bộ đầu ngành của thôn và tuyên truyền, vận động người dân tham 

gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021 (mặc đồng phục thể thao). 

- Mỗi thôn thành lập đội bóng chuyền hơi nam - nữ và tham gia Ngày chạy 

Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021 (mặc đồng phục thể thao). 

- Triển khai kế hoạch đến bà con nhân dân và vận động bà con đến cổ vũ các 

hoạt động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021 tại xã. 

Trên đây là Kế hoạch 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 Đôn Phong năm 

2021. Ủy ban nhân dân xã yêu cầu các ban ngành, đoàn thể, đơn vị có liên quan và 

các thôn triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
* Gửi bản điện tử: 

- UBND huyện; 

- Phòng VH-TT huyện; 

- TTVHTT&TT huyện; 

- Thường trực Đảng ủy, HĐND xã; 

- CT, Phó CT UBND xã; 

- Ủy ban MTTQ và các ban ngành, đoàn thể xã; 

- 03 trường học; 

- Trạm Y tế xã; 

* Gửi bản giấy:  

- Hội NCT xã; 

- Các ông, bà trưởng thôn; 

- Lưu: VP; VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hậu 
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