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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Văn Quan, ngày 18 tháng 3 năm 2021

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 Văn Quan xây dựng 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
- UBND các xã, thị trấn căn cứ vào Kế hoạch này xây dựng kế hoạch, hướng
dẫn triển khai tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động và Ngày chạy tại địa phương,
tuyên truyền vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia và thường xuyên luyện tập
thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe.
- 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 đảm bảo
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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. THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN
1. Cấp huyện

a) Thành phần, số lượng: 65 người, cụ thể:
- Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND
huyện, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện (có Giấy mời riêng);
- Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện, lãnh đạo các cơ
quan, ban Đảng thuộc Huyện ủy; đoàn viên thanh niên; đoàn vận động viên tham
gia giao lưu bóng chuyền hơi và phóng viên Trung tâm Văn hóa, Thể thao và
Truyền thông huyện (có danh sách thành phần kèm theo) (Kế hoạch này thay cho
giấy mời).
b) Thời gian, địa điểm:
- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 07 giờ 15 phút, ngày 25/3/2021.
- Địa điểm: tại khuôn viên tượng đài đồng chí Lương Văn Tri, thị trấn Văn
Quan, huyện Văn Quan.
2. Cấp xã
Tùy điều kiện thực tế, các xã, thị trấn tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động
và Ngày chạy có thể kết hợp với tổ chức các môn thi đấu trước Đại hội TDTT của
các xã, thị trấn.
a) Thành phần:
- Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các đoàn
thể xã, thị trấn.
- Cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, hội viên các tổ chức
đoàn thể, học sinh và Nhân dân trên địa bàn xã, thị trấn.
b) Thời gian, địa điểm
- Thời gian: trong tháng 3 năm 2021
- Địa điểm: tại các điểm công cộng trên địa bàn các xã, thị trấn.
III. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG
1. Công tác tuyên truyền
- Nội dung tuyên truyền
+ Đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về
công tác thể dục thể thao. Vận động mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể
thao phù hợp để tập luyện hàng ngày nhằm nâng cao sức khỏe, thể lực.
+ Lịch sử, ý nghĩa và ôn lại truyền thống, kêu gọi toàn dân tham gia tập thể
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dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại.
(Có nội dung câu khẩu hiệu kèm theo).
- Hình thức tuyên truyền
+ Tuyên truyền trên hệ thống phương tiện thông tin - truyền thông của
huyện và hệ thống đài truyền thanh các xã.
+ Tuyên truyền lưu động, treo băng rôn, khẩu hiệu tại khu đông dân cư.
2. 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
2.1. Cấp huyện
a) Quy mô: tổ chức chạy tập thể, huy động 65 người tham gia chạy, cự ly
1.000m và tổ chức giao lưu bóng chuyền hơi.
b) Nội dung Lễ phát động
- Ổn định tổ chức; các đơn vị, lực lượng tham gia dự Lễ phát động Cuộc vận
động và Ngày chạy tập trung trước tượng đài đồng chí Lương Văn Tri.
- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Phát biểu của Ban tổ chức và đọc “Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục” của
Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Lãnh đạo UBND huyện phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện
thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030.
- Đồng thanh hô khẩu hiệu: “Rèn luyện thân thể - Bảo vệ Tổ quốc”, “Rèn
luyện thân thể - Kiến thiết đất nước”.
- Tổ chức chạy tập thể: các thành phần tham gia chạy tập trung theo chỉ dẫn
của Ban Tổ chức: điểm xuất phát từ khuôn viên tượng đài đồng chí Lương Văn Tri
rẽ phải chạy theo chiều đường Phùng Chí Kiên, sau đó rẽ phải chạy theo đường Lê
Quý Đôn, rẽ phải theo đường Ngô Gia Tự rồi rẽ phải ra đường Lương Văn Tri và
vòng về khuôn viên tượng đài.
c) Tổ chức giao lưu bóng chuyền hơi
- Thời gian: sau khi kết thúc nội dung chạy tập thể tại Lễ phát động.
- Địa điểm: sân tượng đài đồng chí Lương Văn Tri, thị trấn Văn Quan.
- Thành phần, số lượng:
Gồm 03 đội, mỗi đội 10 người (05 nam và 05 nữ) trong đó gồm trưởng đoàn
và vận động viên, cụ thể như sau:
+ Mời đội khối cơ quan, ban Đảng trực thuộc Huyện ủy: Văn phòng Huyện
ủy làm trưởng đoàn; vận động viên là cán bộ, công chức, người lao động thuộc cơ
quan, ban Đảng trực thuộc Huyện ủy.
+ Đội khối cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện: Văn phòng HĐND và
UBND làm trưởng đoàn; vận động viên là cán bộ, công chức, người lao động
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thuộc cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện.
+ Đội khối cơ quan ngành văn hóa, thể thao: Phòng Văn hóa và Thông tin
làm trưởng đoàn; vận động viên là công chức, viên chức thuộc Phòng Văn hóa và
Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông.
2.2. Cấp xã, thị trấn
a) Quy mô: tổ chức chạy tập thể, huy động ít nhất 50 người tham gia chạy,
cự ly tối thiểu 1.000m.
b) Nội dung chương trình
- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Phát biểu của Ban Tổ chức và đọc “Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục” của
Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Lãnh đạo UBND xã phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân
thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030.
- Đồng thanh hô khẩu hiệu: “Rèn luyện thân thể - Bảo vệ Tổ quốc”, “Rèn
luyện thân thể - Kiến thiết đất nước”.
- Tổ chức chạy tập thể: các thành phần tham gia chạy tập trung theo chỉ dẫn
của Ban Tổ chức.
Lưu ý: thành phần tham gia chạy tập thể cấp huyện, cấp xã, thị trấn mặc
trang phục gọn gàng, đi giày thể thao.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Cấp huyện
- Kinh phí 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 Ngày
chạy Olympic năm 2021; giao lưu bóng chuyền hơi cấp huyện trích từ nguồn kinh
phí sự nghiệp thể thao của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện,
tăng cường huy động xã hội hóa.
- Các cơ quan, đơn vị cử lực lượng tham gia hưởng ứng chạy tập thể trong
Lễ phát động tại huyện tự bố trí kinh phí cho thành phần cơ quan, đơn vị mình.
2. Cấp xã, thị trấn
Kinh phí thực hiện do ngân sách địa phương tự bố trí, tăng cường công tác
huy động xã hội hóa.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Văn hóa và Thông tin
- Tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch; đôn đốc và kiểm tra
công tác triển khai tổ chức tại các xã, thị trấn, tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả
thực hiện về UBND huyện và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.
- Dự thảo các văn bản, nội dung, tài liệu liên quan; tham mưu Quyết định
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thành lập Ban Tổ chức; phát hành giấy mời.
- Đọc “Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện và các
cơ quan, đơn vị liên quan triển khai 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 huyện theo Kế hoạch đề ra.
- Thành lập đoàn vận động viên tham gia giao lưu bóng chuyền hơi theo
kế hoạch.
2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông
- Làm đầu mối trực tiếp liên hệ với các cơ quan, đơn vị trường học để huy
động lực lượng tham gia đảm bảo số lượng theo quy định.
- Tổ chức tuyên truyền, treo băng rôn, khẩu hiệu tại trung tâm huyện và tại
địa điểm xuất phát và đích chạy tập thể; viết tin bài phát thanh, đăng trên trang
thông tin điện tử...
- Chuẩn bị ma két (có mẫu maket kèm theo), khán đài, tăng âm loa đài và các
điều kiện khác cho Lễ phát động và giao lưu bóng chuyền hơi.
- Bố trí lực lượng, trọng tài tham gia ổn định tổ chức, sắp xếp lực lượng, điều
hành các nội dung, chương trình trong Lễ phát động và giao lưu bóng chuyền hơi.
- Đảm bảo kinh phí tổ chức, tổng hợp chứng từ và thanh quyết toán theo
quy định.
- Hướng dẫn về công tác chuyên môn, nghiệp vụ cho UBND các xã, thị trấn
triển khai thực hiện.
3. Công an huyện
Bố trí lực lượng, phương tiện đảm bảo an toàn giao thông, dẫn đường cho
các thành phần tham gia chạy tập thể cấp huyện.
4. Trung tâm Y tế huyện
Bố trí lực lượng, phương tiện đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho các
thành phần tham gia Lễ phát động tại huyện.
5. Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND huyện
Chuẩn bị các điều kiện, thành lập đoàn vận động viên, tổ chức tham gia giao
lưu bóng chuyền hơi theo kế hoạch đề ra.
6. Huyện Đoàn Văn Quan
Chọn cử 10 đoàn viên, thanh niên tham dự Lễ phát động.
7. Các cơ quan, đơn vị, ban, đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn huyện
- Tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về
quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển
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sự nghiệp thể dục thể thao, về cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo
gương Bác Hồ vĩ đại”.
- Vận động mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan,
đơn vị lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện hàng ngày nhằm
nâng cao sức khỏe, thể lực.
8. UBND các xã, thị trấn
Căn cứ kế hoạch của huyện và điều kiện thực tế của địa phương, UBND các
xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động và Ngày
chạy với quy mô và hình thức phù hợp. Báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản về
UBND huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông tin) để tổng hợp.
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 của Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (B/c);
- Sở VH,TT&DL (B/c);
- TT HU, TTHĐND huyện (B/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Ban Tuyên giáo-TTCT huyện;
- Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, doanh
nghiệp huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, VHTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Triệu Đức Dũng
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NỘI DUNG
Câu khẩu hiệu tuyên truyền
(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày
của UBND huyện Văn Quan)

/3/2021

1. TOÀN DÂN RÈN LUYỆN THÂN THỂ THEO GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI
2. KHỎE ĐỂ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC
3. RÈN LUYỆN THÂN THỂ - BẢO VỆ TỔ QUỐC, RÈN LUYỆN THÂN THỂ KIẾN THIẾT ĐẤT NƯỚC
4. HÃY CHUNG TAY VÌ THỂ LỰC, TẦM VÓC CON NGƯỜI VIỆT NAM
5. VÌ TƯƠNG LAI, HÃY CHĂM SÓC TỐT TRẺ EM VIỆT NAM NGAY TỪ
HÔM NAY
6. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ
CHÍ MINH.

8

DANH SÁCH
Thành phần tham gia Lễ phát động
(Kèm theo Kế hoạch số:
/KH-UBND, ngày /3/2021 của
UBND huyện Văn Quan)

Tên cơ quan đơn vị
STT

Tổng số đại
biểu mời

1

Thường trực Huyện ủy

1

2

Thường trực HĐND huyện

1

3

Lãnh đạo UBND huyện

1

4

Thường trực UB MTTQ Việt Nam huyện

1

5

Văn phòng Huyện ủy

1

6

Ban Tuyên giáo - TTCT huyện

1

7

Ban Tổ chức Huyện ủy

1

8

Ban Dân vận Huyện ủy

1

9

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

1

10

Văn phòng HĐND và UBND huyện

1

11

Thanh tra huyện

1

12

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

1

13

Phòng Nội Vụ

1

14

Phòng Văn hoá và Thông tin

1

15

Phòng Tài chính - Kế hoạch

1

16

Phòng Nông Nghiệp và PTNT

1

17

Phòng Tài nguyên và Môi trường

1

18

Phòng LĐ, TB, XH - DT

1

19

Phòng Tư pháp

1

Ghi chú

9

20

Phòng Giáo dục và Đào tạo

1

21

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp

1

22

Trung tâm Phát triển quỹ đất

1

23

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông

1

24

Trung tâm GDNN-GDTX

1

25

Ban QLDA ĐTXD

1

26

Huyện đoàn

10

27

Đội bóng chuyền hơi khối UBND huyện

10

28

Đội bóng chuyền hơi khối cơ quan, ban Đảng

10

29

Đội bóng chuyền hơi ngành Văn hóa, thể thao

10

Tổng cộng
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Đoàn viên
thanh niên

MẪU MAKET KHÁN ĐÀI

(Kèm theo Kế hoạch số:

/KH-UBND, ngày

tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
UBND HUYỆN …………

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

LOGO ĐƠN VỊ TÀI TRỢ

LOGO ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
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