ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NAM ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:51/KH-UBND

Nam Đông, ngày 16 tháng 02 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người,
Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022
và môn Việt dã Đại hội Thể dục Thể thao huyện lần thứ VI

Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2022 của
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức tháng hoạt động Thể dục, Thể thao
cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022.
Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01 tháng 12 năm 2011
của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 12-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa
XIV) "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể
dục, thể thao (TDTT) đến năm 2020"; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25 tháng
10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
về tăng cường về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong
tình hình mới và đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo
gương Bác Hồ vĩ đại” lập thành tích thiết thực kỷ niệm Ngày thành lập ngành Thể
dục thể thao 27/3 hàng năm.
Để công tác triển khai tổ chức thành công và đạt hiệu quả, Ủy ban nhân dân
huyện Nam Đông xây dựng Kế hoạch Tổ chức tháng hoạt động Thể dục, Thể thao
cho mọi người, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022 và môn Việt
dã Đại hội Thể dục Thể thao huyện lần thứ VI với một số nội dung chính như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
a) Chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3,
Ngày truyền thống ngành Thể thao Việt Nam, Ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và
sức khỏe” kêu gọi đồng bào tập thể dục (27/3) và Ngày Giải phóng quê hương
Thừa Thiên Huế (26/3).
b) Nhằm hưởng ứng tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và
Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022.
c) Động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể dục,
thể thao 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 cả nước
góp phần nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc.
d) 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, nâng cao chất lượng cuộc sống
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của nhân dân, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng
cố khối đại đoàn kết toàn dân.
e) Thông qua tổ chức giải lần này nhằm chọn ra các vận động viên đạt thành
tích cao để tiến hành tập luyện tham gia môn Việt dã tại Đại hội TDTT cấp tỉnh
được tổ chức tại thành phố Huế vào ngày 27/3/2022.
2. Yêu cầu
a) Các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức triển khai tháng
hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic tại địa phương,
tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, cán bộ, học sinh tham gia Ngày
chạy Olympic và thường xuyên tập luyện Thể dục Thể thao.
b) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động mọi người dân tự chọn cho
mình những hoạt động thể dục, thể thao phù hợp để tập luyện hàng ngày và tham
gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.
c) 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 năm 2022.
d) Việc tổ chức Ngày chạy Olympic phải tổ chức trang trọng, đảm bảo an
toàn, tiết kiệm, tạo được khí thế sôi nổi, hào hứng của nhân dân.
e) Các đoàn VĐV chấp hành nghiêm túc Luật thi đấu, Điều lệ giải và quy
định của Ban Tổ chức. Đảm bảo an toàn tuyệt đối trong thi đấu, tranh đua lành
mạnh trên tinh thần Thể thao đoàn kết, trung thực và cao thượng.
3. Công tác phòng chống dịch
a) Thực hiện công tác phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Ban
Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh, huyện và phương án phòng, chống dịch của
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành cho Ngày chạy.
b) Đảm bảo các an toàn về dịch tễ trong thời gian tổ chức Ngày chạy, kịp
thời xử lý khi có tình huống phát sinh về dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe cho các
thành viên tham dự ở địa phương tổ chức Ngày chạy.
II. QUY MÔ VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC
1. Quy mô
- Căn cứ tình hình diễn biến về cấp độ dịch bệnh Covid - 19 tại các địa
phương, cấp huyện và các xã, thị trấn xác định quy mô số lượng, tính chất để vận
động tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao quần chúng và Ngày chạy Olympic
trên địa bàn.
- Phấn đấu đạt 100% tổng số xã, thị trấn trên toàn huyện tổ chức, tham gia
các hoạt động thể dục, thể thao quần chúng trong tháng 3 và Ngày chạy Olympic
vì sức khỏe toàn dân năm 2022 và những năm tiếp theo.
2. Hình thức, thời gian, địa điểm
a) Hình thức
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Lồng ghép Đại hội TDTT huyện với các hoạt động thể dục, thể thao chào
mừng các ngày lễ lớn trong tháng 3/2022 với tổ chức Ngày chạy và phát động
phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên cơ sở
chương trình gồm các phần 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.
- Tổ chức chạy phong trào tối thiểu 1km (đảm bảo chạy hết cự ly).
b) Trang trí, tuyên truyền
- Tổ chức trang trí tại địa điểm tổ chức một cách trang trọng, treo băng rôn,
cờ phướn và khẩu hiệu tại địa điểm xuất phát và đích.
- 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” 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 tuyền truyền Ngày Giải phóng quê hương
Thừa Thiên Huế.
c) Thời gian và địa điểm
- Thời gian: Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân cấp huyện sẽ tổ chức
vào lúc 7h00 ngày 20/3/2022.
- Địa điểm: Tổ chức tại tiền sãnh Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể
thao huyện
3. Thành phần tham gia
Toàn thể Vận động viên các xã, thị trấn (nhất là đối tượng cán bộ, chiến sĩ
trong lực lượng vũ trang, học sinh, nông dân, cán bộ, công nhân viên chức và
người lao động).
Mời các đồng chí Lãnh đạo Đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể ở địa
phương, ban, ngành, cơ quan đóng trên địa bàn cùng tham gia Ngày chạy (Chạy
phong trào).
4. Kinh phí: Nguồn kinh phí tổ chức từ ngân sách nhà nước đã phân bổ cho
Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện, kết hợp với huy động xã hội
hóa (nếu có).
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Văn hóa và Thông tin
- Cơ quan thường trực chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc
thực hiện Kế hoạch này.
- Chỉ đạo các đơn vị, các xã, thị trấn, các trường học hưởng ứng và đăng ký
tham gia đầy đủ.
- Tổng hợp báo cáo tình hình tổ chức Ngày chạy Olympic trên địa bàn
huyện.
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2. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện
- Tham mưu thành lập Ban Tổ chức Ngày chạy Olympic, phối hợp với các
cơ quan, ban, ngành liên quan trên địa bàn huyện huy động mọi đối tượng cùng
tham gia Ngày chạy.
- Xây dựng Điều lệ, các phương án cụ thể, chi tiết về tổ chức tháng hoạt
động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic cấp huyện, lồng
ghép Ngày chạy Olympic vào Giải Việt dã truyền thống huyện năm 2022 (môn
thi đấu trong chương trình Đại hội TDTT huyện lần thứ VI năm 2022).
3. Công an huyện
Hỗ trợ cho Ban Tổ chức làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao
thông trong thời gian giải diễn ra.
4. Trung tâm Y tế
- Hỗ trợ cho Ban Tổ chức làm nhiệm vụ chăm sóc y tế trong thời gian giải
diễn ra.
- Hỗ trợ 01 xe cứu thương phục vụ Ngày chạy.
5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các ngành và trường học
- Tuyển chọn vận động viên tham gia giải phải đảm bảo chất lượng, số lượng
và hoàn toàn chịu trách nhiệm về sức khỏe của các vận động viên đơn vị mình.
- Các đơn vị tự túc kinh phí trong tập luyện và thi đấu.
- Chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hoạt động thể dục thể thao
trong tháng 3 và Ngày chạy Olympic một cách sâu rộng, hiệu quả đến mọi đối
tượng, khắp trên địa bàn.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi
người, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022 và môn Việt dã Đại
hội Thể dục Thể thao huyện lần thứ VI năm 2022./.
Nơi nhận:
- TT. Huyện ủy, TT.HĐND huyện;
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;
(để báo cáo)
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các đơn vị nêu tại mục III;
- CVP, các PCVP UBND huyện;
- Lưu: VT, VH.
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