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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc  

người Việt Nam trên địa bàn huyện Văn Lãng - Năm 2020 

 

Căn cứ Kế hoạch số 74/KH-BCĐ, ngày 25/8/2020 của Ban chỉ đạo thực hiện 

Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn năm 2020. Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề 

án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam - năm 2020 như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 Xác định các nhiệm vụ trọng tâm hoạt động của huyện trong năm 2020; 

tập chung chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức, triển khai, thực hiện có hiệu quả các hoạt 

động, nội dung chương trình của Đề án; tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp 

Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phát triển thể lực, tầm vóc người 

Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030 trên địa bàn huyện Văn Lãng. 

 2. Yêu cầu  

  Bám sát nội dung Kế hoạch, huy động các cấp, các ngành, đoàn thể, các 

tầng lớp Nhân dân và mọi nguồn lực, lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp tổ chức thực 

hiện có hiệu quả kế hoạch đã đề ra. 

 II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG  

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 641/QĐ-TTg, 

ngày 28/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể phát 

triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030; Kế hoạch số 

14/KH-BCĐ, ngày 25/01/2017 của Ban Chỉ đạo về thực hiện Đề án tổng thể 

phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011- 2030 trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2030 và triển khai thực hiện một số văn bản 

khác có liên quan... (cả năm). 

2. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận 

thức các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, các tầng lớp Nhân dân 

về Đề án để hình thành phong trào toàn xã hội cùng chăm lo phát triển thể lực, 

tầm vóc con người Việt Nam trên địa bàn huyện (cả năm). 

 3. Phối hợp, tham mưu chỉ đạo tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe 

toàn dân năm 2020, phấn đấu trên 85% xã, thị trấn và 100% cấp huyện tổ chức 
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Ngày chạy Olympic; Tăng cường tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, các 

giải thi đấu thể thao dành cho đối tượng là thanh, thiếu niên và nhi đồng (cả 

năm). 

 4. Tăng cường phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo lựa chọn các môn 

thể thao phù hợp với lứa tuổi học sinh để tập luyện và tổ chức thi đấu; phối hợp, 

hướng dẫn tổ chức các lớp năng khiếu thể thao tự chọn ở trường học, thành lập 

các câu lạc bộ thể dục thể thao trường học (cả năm). 

 5. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, cơ sở tổ chức Lễ phát động toàn dân tập 

luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2020 nhằm nâng cao sức khỏe, tầm 

vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật cho trẻ em và cộng đồng (Quý II, III). 

6. Biên tập, sưu tầm, in ấn tài liệu, cung cấp các đầu sách hướng dẫn tập 

luyện các bài tập thể dục, thể thao cấp phát cho một số trường học tại các xã 

điểm nhằm trang bị những kiến thức và kỹ năng vận động, góp phần nâng cao 

thể lực, tầm vóc và phát triển thể chất cho các đối tượng là thanh, thiếu niên, nhi 

đồng trên địa bàn huyện (Quý III, IV). 

7. Thành lập đoàn khảo sát, đánh giá thực trạng về các tiêu chí thể lực, 

tầm vóc và sức khỏe học sinh tại một số trường trên địa bàn huyện là đối tượng 

của Đề án (Quý IV). 

8. Kịp thời triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban 

điều phối Đề án của tỉnh và các Chương trình do các sở, ban, ngành chủ trì thực 

hiện như: Chương trình sữa học đường; bữa ăn học đường (cả năm). 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao cho Phòng Văn hóa và Thông tin chủ động tham mưu ban hành 

các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và phối hợp với các ngành tổ 

chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hoạt động đã đề ra.  

2. Giao cho Trung Tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông phối hợp với 

các cơ quan liên quan tuyên truyền và tổ chức các hoạt động hiệu quả theo Kế 

hoạch đã đề ra. 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao 

và Truyền thông và các đơn vị chiêu sinh mở các lớp năng khiếu các môn thể 

thao cho các đối tượng là học sinh, thanh thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn. 

 4. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tùy theo chức năng nhiệm vụ và điều 

kiện của đơn vị chủ động tuyên truyền đề án; phối hợp tổ chức thực hiện tốt các 

nội dung hoạt động của Kế hoạch đã đề ra. 

5. UBND các xã, thị trấn: Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của Trung 

ương, của tỉnh, huyện chủ động tổ chức, chỉ đạo thực hiện Đề án trên địa bàn quản 

lý.  
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 Trên cơ sở Kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc 

người Việt Nam trên địa bàn huyện Văn Lãng - năm 2020. Đề nghị các cơ quan, 

đơn vị, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện 

và báo cáo kết quả gửi về UBND huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông tin) 

trước ngày 05/12/2020 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch theo quy định./.  

Nơi nhận: 
- Sở VH,TT và DL; (B/c)                                                  

- CT, PCT UBND huyện;   

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

- UBND các xã, thị trấn;   

- CPVP;                                                                            

- Lưu: VT, VHTT. 

CHỦ TỊCH 
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