
ỦY BAN NHÂN DÂN 
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       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /KH-UBND         Kon Rẫy, ngày       tháng         năm 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic  

vì sức khỏe toàn dân năm 2023  
 

 

Căn cứ Kế hoạch số 883/KH-UBND ngày 17/03/2021 của UBND tỉnh 

Kon Tum 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 Kon Rẫy ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ phát 

động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Hướng tới chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng Miền Nam, 

thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023) và 77 năm Ngày Thể thao Việt 

Nam (27/3/1946 - 27/3/2023). 

- 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; 

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 suốt đời để bảo vệ và nâng 

cao sức khoẻ. 

2. Yêu cầu 

- Việc tổ chức Lễ phát động phải đảm bảo an toàn, trang trọng, tiết kiệm, 

thu hút sự tham gia, hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, chiến sỹ và các 

tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện; đồng thời đảm bảo công tác phòng, chống 

dịch COVID-19 theo quy định. 

- Đại biểu dự, cán bộ, công chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đoàn viên, 

thanh niên, học sinh và Nhân dân tham gia mặc trang phục thể thao (như: Quần, 

áo, dày, tất...). 

II. QUY MÔ VÀ NỘI DUNG TỔ CHỨC 
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1. Quy mô tổ chức: Lễ phát động Ngày chạy Olympic được tổ chức ở 02 

cấp: Cấp huyện và cấp xã. 

2. Chương trình: 

- Chào cờ, hát Quốc ca. 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

- Đọc bài “Thể dục và sức khỏe” kêu gọi toàn dân tập thể dục thể thao của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát biểu khai mạc (lãnh đạo UBND huyện). 

- Tổ chức chạy tập thể với cự ly chạy tối thiểu 01 km (cấp xã, thị trấn từ 

300 - 400 người, cấp huyện khoảng 500 - 600 người tham gia).  

- Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao kết hợp (tùy theo điều kiện của 

mỗi địa phương). 

3. Thời gian tổ chức: 

- Cấp xã: Tổ chức xong trước ngày 22/3/2023. 

- Cấp huyện: Lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân vào 

lúc 07 giờ 30, ngày 23/3/2023. 

4. Địa điểm tổ chức cấp huyện: Tại Quảng trường Kon Braih, thôn 1, xã 

Tân Lập, huyện Kon Rẫy. 

5. Thành phần tham gia cấp huyện: 

- Mời các đồng chí: Thường trực Huyện ủy; Thường trực HĐND huyện, 

Lãnh đạo UBND huyện; Thường trực UBMTTQVN huyện; Lãnh đạo các cơ 

quan, ban, ngành đoàn thể huyện tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn 

dân. 

- Cán bộ, công nhân, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ thuộc 

lực lượng vũ trang, học sinh các trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở 

và Nhân dân. 

6. Kinh phí:  

- Cấp xã: Cân đối trong nguồn kinh phí được UBND huyện giao năm 

2023 và các nguồn kinh phí khác. 

- Cấp huyện: Sử dụng kinh phí sự nghiệp thể dục, thể thao năm 2023. 

7. Về công tác tuyên truyền, trang trí về Lễ phát 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 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 Lễ phát động và 

Ngày chạy trên các phương tiện thông tin đại chúng. 
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- Công tác trang trí phải đảm bảo trang trọng; treo băng rôn, cờ, phướn và 

khẩu hiệu tại địa điểm tổ chức Lễ phát động và Ngày chạy; điểm xuất phát và 

đích (kết thúc). 

(Ghi chú: Khẩu hiệu tuyên truyền được thực hiện theo văn bản triển khai 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Kế hoạch số 157/KH-BVHTTDL ngày 

22 tháng 02 năm 2021; cụ thể: 

- 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!) 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện: Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc 

triển khai thực hiện kế hoạch này; đồng thời, tổ chức tổng hợp, tham mưu Ủy 

ban nhân dân huyện đánh giá, báo cáo kết quả triển khai thực hiện về cấp có 

thẩm quyền theo quy định. 

2. Trung tâm Văn hóa - Thể Thao - Du lịch và Truyền thông huyện 

- Là cơ quan thường trực tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động phù 

hợp; chủ trì trang trí maket, khẩu hiệu, bố trí âm thanh phục vụ Lễ phát động 

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023; làm công tác tổ chức buổi 

lễ; xác định tuyến đường tổ chức chạy Olympic tại Trung tâm chính trị - hành 

chính huyện; đẩy mạnh công tác thông tin trên Trang thông tin điện tử và các 

hoạt động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023. 

- Ban hành điều lệ tổ chức các giải thể thao gắn với Ngày chạy Olympic 

vì sức khỏe toàn dân năm 2023.  

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Căn cứ Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện ở cấp 

mình. 

- Huy động lực lượng (mỗi địa phương 30 người, riêng xã Tân Lập, xã 

Đăk Ruồng 50 người) tham gia Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe 

toàn dân cấp huyện. 

4. Huyện đoàn: Có văn bản hướng dẫn và huy động 50 đoàn viên, thanh 

niên tham gia Lễ phát động Ngày chạy Olympuc vì sức khỏe toàn dân năm 

2023. Chỉ đạo đội tuyên truyền ca khúc cách mạng tham gia 03 tiết mục văn 

nghệ mang chủ đề thể dục, thể thao biểu diễn tại buổi Lễ phát động.  

5. Công an huyện: Đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến đường tổ chức 

chạy Olympic tại Trung tâm hành chính - chính trị huyện, đồng thời bố trí lực 

lượng phân luồng giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn 

huyện trong thời gian tổ chức Ngày chạy Olympic. Huy động 30 cán bộ chiến sĩ 

tham gia Ngày chạy Olympic. 
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 6. Các đơn vị trường cử giáo viên, học sinh tham gia: Trường Chu 

Văn An 50 người; Trường PTDTNT huyện 50 người; Trường THCS xã Tân Lập 

50 người; Trường THCS xã Đăk Ruồng 50 người. 

7. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện: Căn cứ vào số lượng công 

chức, viên chức cử ít nhất 40% số lượng công chức, viên chức tham gia tham gia 

ngày chạy Olympic. 

8. Đề nghị Trung tâm y tế huyện: Bố trí cán bộ, vật tư y tế để đảm bảo 

công tác y tế tại địa điểm tổ chức Ngày chạy Olympic cấp huyện, cấp xã.  

Trên đây là Kế hoạch của UBND huyện về tổ chức Lễ phát động Ngày 

chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân huyện Kon Rẫy năm 2023, đề nghị các cơ 

quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận:                                                        
- Sở VH,TT&DL (b/c); 

- TT Huyện ủy (b/c);                                        

- TT HĐND huyện (b/c); 

- Ủy ban MTTQVN huyện (p/h); 

- Ban tuyên giáo Huyện ủy; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện (t/h); 

- UBND xã, thị trấn (t/h);                                             

- Trang thông tin điện tử (đưa tin); 

- Lưu VT, VHTTDL&TT. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

   Đinh Thị Hồng Thu 
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