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KẾ HOẠCH  

Tổ chức Tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người 

và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021 

 
 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 15/01/2021 của UBND tỉnh Phú 

Yên về Tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy 

Olympic vì sức khỏe toàn dân trên địa bàn tỉnh Phú Yên (giai đoạn 2020 – 2030); 

UBND huyện Sông Hinh ban hành kế hoạch tổ chức Tháng hoạt động thể dục, thể 

thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân trên địa bàn 

huyện Sông Hinh như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 - Thiết thực kỷ niệm 75 năm 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 – 

27/3/2021); 88 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 

(26/3/1931 - 26/3/2021); 

 - 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 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 tập luyện thể dục 

thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của 

nhân dân, 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, hướng dẫn tổ chức triển khai tháng 

hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn 

dân tại địa phương; 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 năm 2021; 

- Việc tổ chức các hoạt động thể dục thể thao trong tháng hoạt động thể dục 

thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic tại địa phương đảm bảo an toàn, 

trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, tạo được khí thế sôi nổi, hào hứng tham gia của 

nhân dân; huy động các nguồn lực xã hội tham gia đóng góp cho công tác tổ chức 

Ngày chạy Olympic; 
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- Quá trình tổ chức phải đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19.  

 II. QUY MÔ VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC 

 1. Quy mô 

 - Tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều tổ chức Ngày chạy Olympic; 

phấn đấu đạt 100% xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện đồng loạt tổ chức tháng 

hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn 

dân năm 2021. Mỗi xã thị trấn huy động tối thiểu 15% nhân dân tại địa phương 

tham gia. 

 - Vận động các cơ quan, đoàn thể, đơn vị quân đội, công an, công ty, doanh 

nghiệp và trường học cùng tham gia. 

 2. Hình thức, nội dung chương trình, thời gian và địa điểm 

 2.1. Hình thức 

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

sáng tạo trong việc tổ chức với các hình thức phong phú kết hợp các hoạt động thể 

dục thể thao quần chúng và hưởng ứng Ngày chạy Olympic.  

- Tổ chức Lễ phát động có thể lồng ghép với Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thể 

thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2021); 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2021). 

- Tổ chức chạy đồng hành tối thiếu 1 km (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 chạy thể thao quần chúng). 

- Tại thị trấn Hai Riêng, UBND huyện giao UBND thị trấn Hai Riêng chủ trì 

phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Lễ phát động tháng hoạt động thể dục, 

thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân huyện Sông 

Hinh năm 2021.  

          2.2. Nội dung chương trình 

 - Văn nghệ chào mừng. 

  - Chào cờ, hát quốc ca. 

 - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

 - Phát biểu khai mạc của lãnh đạo xã, thị trấn có thể lồng ghép với tổ chức lễ 

kỷ niệm 75 năm Ngày thể thao Việt Nam (27/3/1946 – 27/3/2021). 

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

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

 - Thông báo lộ trình chạy đồng hành 01 km (đảm bảo hết cự ly). 

2.3. Thời gian địa điểm tổ chức 

- Thời gian: Toàn huyện đồng loạt tổ chức vào lúc 07 giờ 00, ngày 

27/3/2021 (thứ Bảy).   
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- Địa điểm: Tại các địa điểm công cộng trên địa bàn các xã. Đối với thị trấn 

Hai Riêng tổ chức tại Công viên 25/2. 

2.4. Thành phần tham gia Ngày chạy Olympic 

- Toàn thể nhân dân cư trú trên địa bàn xã (chú ý vận động đối tượng là cán 

bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, học sinh, nông dân, công nhân viên chức và 

người lao động, người trung cao tuổi); lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền,... 

- Đối với thị trấn Hai Riêng: Ngoài thành phần trên, còn mời thêm cán bộ, 

công chức khối các cơ quan, đơn vị (có thể hình thành Khối đảng, Khối nhà nước, 

Khối vận, Khối các cơ quan TW, tỉnh đóng trên địa bàn huyện, Khối các ngân 

hàng), Công an huyện, Ban CHQS huyện…  

2.5. Về trang phục 

Áo thun, quần Short hoặc quần dài. Khuyến khích các cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp mặc trang phục của Ngành mình. 

2.6. 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 75 năm Ngày Thể thao Việt Nam và Ngày Bác 

Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe” kêu gọi đồng bào tập thể dục; 90 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 địa phương. 

III. KINH PHÍ  

Nguồn kinh phí tổ chức từ ngân sách của địa phương, đơn vị được cấp hằng 

năm và kết hợp với các nguồn lực xã hội hóa (nếu có). 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN   

 1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

 - Tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch; theo dõi đôn đốc và kiểm tra 

việc thực hiện Kế hoạch tại các xã, thị trấn.  

 - Hướng dẫn công tác tuyên truyền trên Cổng/trang thông tin điện tử và trên 

hệ thống đài truyền thanh xã.  

 - Phân công cán bộ theo dõi và báo cáo kịp thời từng điểm tổ chức chạy để 

kịp thời tổng hợp tình hình tổ chức, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắt 

về UBND huyện.  

 2. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình huyện  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống phát thanh và trên các 

phương tiện thông tin đại chúng, nhất là truyền tải thông tin về tác dụng của tháng 
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hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn 

dân năm 2021. 

 - Chủ trì phối hợp với UBND thị trấn Hai Riêng xây dựng chương trình văn 

nghệ chào mừng; chuẩn bị sân khấu, ân thanh và lộ trình chạy tại Lễ phát động 

tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức 

khỏe toàn dân huyện Sông Hinh năm 2021.  

3. Phòng Nội vụ huyện  

 Kiểm tra, theo dõi các địa phương, đơn vị tổ chức, tháng hoạt động thể dục, 

thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân; tham mưu 

UBND huyện trong việc đánh giá xếp loại thi đua, khen thưởng cuối năm. 

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và Trường THPT Nguyễn Du 

- Đối với Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện chỉ đạo các Trường THCS trực 

thuộc hưởng ứng Lễ phát động tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và 

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021. 

- Đối với Trường THPT Nguyễn Du tổ chức cho giáo viên, học sinh tham 

gia Lễ phát động tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy 

Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021. 

 5. UBND thị trấn Hai Riêng 

 - Chịu trách nhiệm công tác tuyên truyền, trang trí Lễ phát động tháng hoạt 

động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân 

huyện Sông Hinh năm 2021. Làm công tác điều hành buổi Lễ. 

 - Chủ động phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - 

Truyền hình huyện xây dựng chương trình văn nghệ; nội dung, kịch bản tổ chức và 

thống nhất địa điểm tổ chức và bố trí các đoàn, các khối dự lễ đảm bảo khoa học, 

thuận tiện.  

 - Thông báo cán bộ, nhân dân thị trấn và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

đóng trên địa bàn thị trấn Hai Riêng tham gia Lễ phát động.   

 - Phối hợp với Trung tâm y tế huyện triển khai các biện pháp đảm bảo 

phòng, chống dịch Covid-19.  

 6. UBND các xã  

 - 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 năm 2021 kết hợp tổ chức các 

môn thi đấu thể thao trong chương trình Đại hội TDTT các xã, thị trấn năm 2021; 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng những hình thức đa dạng, phong phú hiệu 

quả đến mọi tầng lớp nhân dân. 

 - Chỉ đạo triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19. 
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 7. Đề nghị MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện 

Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cơ sở phối hợp với chính quyền vận 

động đoàn viên, hội viên và cán bộ, công chức, viên chức tích cực tham gia các 

hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic do địa phương 

tổ chức. 

V. TỔNG KẾT ĐÁNH GIA RÚT KINH NGHIỆM 

 1. Kết thúc tháng tổ chức các hoạt động thể dục thể thao cho mọi người và 

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021, UBND các xã, thị trấn tổ 

chức tổng kết bằng văn bản và gửi về UBND huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông 

tin huyện) kèm theo file tại địa chỉ: pvhtt.songhinh@phuyen.gov.vn trước ngày 

05/4/2021. 

 2. Phòng Văn hoá và Thông tin huyện chịu trách nhiệm tổng hợp tham mưu 

UBND huyện xây dựng báo cáo tổng kết bằng văn bản để báo cáo UBND tỉnh 

đúng thời gian quy định./. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận:                                                                              

- Sở VHTT&DL tỉnh;                                                                                    

- Thường trực Huyện ủy;          

- CT, các phó CT UBND huyện;  

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;  

- Các ngân hàng trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn;    

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu VT;   

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Ksor Y Phun 
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