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KẾ HOẠCH 
Tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể 

 theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 và Ngày chạy Olympic 

 vì sức khỏe toàn dân năm 2021 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 11/3/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn 

luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 và Ngày chạy 

Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021. 

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

vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 

2021 - 2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021 (sau đây gọi 

tắt là Cuộc vận động và Ngày chạy) như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội 

Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày 

thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) và 

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

- 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 phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” trong tuổi trẻ 

toàn huyện, 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, nâng cao chất lượng cuộc 

sống của người dân, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp 

phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. 

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

luyện hàng ngày, nhằm tạo thói quen vận động hợp lý để bảo vệ và nâng cao sức 

khoẻ. 

2. Yêu cầu 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ phát 

động Cuộc vận động và Ngày chạy và các hoạt động thể dục, thể thao cho mọi 

người tại các đơn vị, địa phương đạt kết quả cao. 

- Triển khai tổ chức Lễ phát động trang trọng, thiết thực, tiết kiệm chất 

lượng và hiệu quả, phù hợp với điều kiện, đặc điểm, truyền thống của địa phương 
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đảm bảo an ninh, an toàn, tuân thủ biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 

theo hướng dẫn của Bộ Y tế.  

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

động Cuộc vận động và 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. Quy mô 

- Cấp huyện: Tổ chức Lễ phát động cấp huyện Cuộc vận động và Ngày 

chạy gắn với giải thể thao cán bộ quản lý năm 2021. Mời các đồng chí lãnh đạo 

Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; các đoàn thể, đơn 

vị lực lượng vũ trang huyện; các cơ quan, ban, ngành huyện cùng tham gia.  

- Cấp xã: Tổ chức Lễ phát động và Ngày chạy kết hợp với Đại hội thể dục 

thể thao cấp cơ sở (nếu có), có thể tổ chức theo hình thức liên xã.  
- Các cơ quan, trường học, đơn vị Quân đội, Công an và doanh nghiệp 

trên địa bàn tham gia hoặc tổ chức riêng trong đơn vị. 

- Phấn đấu đạt 85% số xã, thị trấn trên địa bàn tổ chức tổ chức Lễ phát 

động Cuộc vận động và Ngày chạy. 

2. Hình thức 

Căn cứ tình hình thực tế tại các địa phương, đơn vị và phát huy tính chủ 

động, sáng tạo trong việc tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động và Ngày chạy 

trên cơ sở chương trình 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 và phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện 

thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030. 

- Tổng kết, trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc 

trong chỉ đạo, triển khai tổ chức Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể 

theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012 - 2020 (nếu có). 

- 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, tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, 

các giải thể thao quần chúng như: Thể dục dưỡng sinh, Bóng chuyền hơi, Kéo 

co, Đẩy gậy, Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng bàn, Cầu lông, Cờ tướng…  

3. Thời gian và địa điểm  

- Thời gian: Tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động và Ngày chạy hoàn 

thành trong tháng 3/2021 (căn cứ các văn bản chỉ đạo về công tác phòng chống 

dịch bệnh COVID-19 để triển khai thực hiện phù hợp). 
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- Địa điểm: Tổ chức tại các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học, các địa 

điểm công cộng trên địa bàn xã, huyện thuận tiện cho công tác tập trung người dân 

tham gia các hoạt động thể dục thể thao. 

4. Thành phần tham gia 

Toàn thể Nhân dân cư trú trên địa bàn xã, thị trấn (chú ý vận động đối 

tượng là cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, nông dân, 

cán bộ, công nhân viên chức và người lao động, người trung tuổi, người cao 

tuổi). Mời các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể ở 

địa phương, cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn cùng tham gia Lễ phát động Cuộc 

vận động và Ngày chạy, các hoạt động thể thao. 

5. Tổ chức tuyên truyền về Lễ phát động Cuộc vận 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 tôn vinh 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” những 

tấm gương người tốt, việc tốt. Tuyên truyền về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ 

phát động Cuộc vận động và Ngày chạy trên các phương tiện thông tin đại 

chúng. 

- Trang trí, treo băng zôn, cờ phướn, khẩu hiệu… đảm bảo vệ sinh môi 

trường tại địa điểm tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động và Ngày chạy. 

- Các khẩu hiệu tuyên truyền: 

+ “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 

+ “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 75 năm Ngày Thể thao Việt Nam, 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 các địa phương, đơn vị. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn Ngân sách Nhà nước theo phân cấp 

quản lý hiện hành, nguồn huy động xã hội hoá từ các thành phần trong xã hội và 

các nguồn hợp pháp khác. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Phòng Văn hóa và Thông tin  

- Là cơ quan thường trực, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, địa phương đẩy 

mạnh thông tin tuyên truyền về vai trò, lợi ích, tác dụng của tập luyện thể dục 

thể thao đối với sức khỏe. 
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- Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện tại các xã, thị 

trấn và các đơn vị trên địa bàn xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức Lễ phát 

động Cuộc vận động và Ngày chạy kết hợp tổ chức các giải thể thao quần 

chúng, thể thao dân tộc như giải: 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 trên địa bàn.  

- Tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Lễ phát động Cuộc vận 

động và Ngày chạy về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Chủ trì hướng dẫn công tác khen thưởng thành tích xuất sắc trong công 

tác chỉ đạo,  triển  khai  tổ chức  Cuộc vận động “Toàn  dân  rèn  luyện  thân  thể 

theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012 - 2020. 

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

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch 

chi tiết, chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động và Ngày 

chạy cấp huyện. 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng xe lưu dộng, cổ động trực 

quan trên các tuyến đường trung tâm huyện, các xã, thị trấn.  

- Xây dựng các tin, bài, phóng sự phản ánh về công tác chuẩn bị và tổ 

chức Lễ phát động Cuộc vận động và Ngày chạy. Tuyên truyền về vị trí, vai trò, 

tác dụng của thể dục thể thao đối với việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe cho người 

thân, gia đình, cộng đồng; tuyên truyền bài viết “Thể dục và sức khỏe” của Bác 

Hồ và sự hình thành, phát triển của ngành Thể dục thể thao.  

3. Trung tâm Y tế huyện  

- Xây dựng kế hoạch đảm bảo công tác y tế cho người tham gia Lễ phát 

động Cuộc vận động và Ngày chạy Olympic, cũng như các hoạt động thể dục 

thể thao trên địa bàn huyện. 

- Chỉ đạo các Trạm Y tế đảm bảo công tác y tế cho người tham gia Lễ 

phát động Cuộc vận động và Ngày chạy Olympic và các hoạt động thể dục thể 

thao trên địa bàn xã, thị trấn. 

4. Huyện Ðoàn Bắc Sơn 

 Chỉ đạo các cơ sở Ðoàn tuyên truyền vận động hướng dẫn Ðoàn viên 

tham gia Lễ phát động Cuộc vận và Ngày chạy, “Ngày hội Thiếu nhi vui khỏe 

tiến bước lên Ðoàn”, tổ chức các hội thi, giải thi đấu các môn thể thao, các hoạt 

động vui chơi giải trí cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong dịp tháng 3. 

Triển khai mô hình mỗi cơ sở Ðoàn, Hội, Ðội có ít nhất 01 câu lạc bộ thể dục, 

thể thao; vận động các nguồn lực đầu tư xây dựng sân chơi, bãi tập cho thiếu 

niên và nhi đồng. 

5. Công an huyện  

Xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông tại các 

địa điểm tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động và Ngày chạy Olympic vì sức 

khỏe toàn dân năm 2021.  
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6. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang 

 Tuyên truyền, vận động, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ,… tham 

gia Lễ phát động Cuộc vận động và Ngày chạy, đồng thời tổ chức các hoạt động 

thể dục thể thao trong tháng 3 năm 2021. 

7. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Lễ phát động Cuộc vận động 

“Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 

và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021 (có thể tổ chức kết hợp 

với Đại hội thể dục thể thao cấp xã) 

- Tuyên truyền, vận động Nhân dân hưởng ứng tham gia Lễ phát động 

Cuộc vận động và Ngày chạy cùng các hoạt động thể dục thể thao tại cơ sở. 

 - Bố trí kinh phí và các điều kiện cần thiết khác để tổ chức triển khai hiệu 

quả Lễ phát động Cuộc vận động và Ngày chạy. Ðưa nội dung tổ chức Lễ phát 

động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” 

giai đoạn 2021 - 2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021 

của các xã, thị trấn thành tiêu chí bắt buộc để đánh giá, xét thi đua, khen thưởng 

cuối năm. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn 

luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 và Ngày chạy 

Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, Ủy ban 

nhân các xã, thị trấn triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân 

huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông tin huyện) để tổng hợp báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh theo quy định./. 

 
 Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở VHTT&DL tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

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

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Thị Thép 

 

 

 

 
 



Phụ lục 1                                                                                MẪU PHÔNG TRANG TRÍ 

(Kèm theo Kế hoạch số:          /KH-UBND, ngày      tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn) 

 

                                                                                                     UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC SƠN 

UỶ BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, THỊ TRẤN………… 

        

                             

 

LỄ PHÁT ĐỘNG CUỘC VẬN ĐỘNG  

“TOÀN DÂN RÈN LUYỆN THÂN THỂ THEO GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI” GIAI ĐOẠN 2021 - 2030 

VÀ NGÀY CHẠY OLYMPIC VÌ SỨC KHỎE TOÀN DÂN NĂM 2021  
 

……., ngày      tháng 3 năm 2021 
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