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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020 và 

Giải Cầu lông, Bóng chuyền hơi Chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ 

tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Kỷ niệm 111 năm 

Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2020) 

 
 

Thực hiện Công văn số 610/SVHTTDL-QLTDTT ngày 09/6/ 2020 về 

việc tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Lạng Sơn năm 2020. 

Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng xây dựng Kế hoạch tổ chức ngày chạy 

Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020; Giải Cầu lông, Bóng chuyền hơi Chào 

mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-

2025 và Kỷ niệm 111 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 

04/11/2020) trên địa bàn huyện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Thiết thực lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh 

Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và kỷ niệm 111 năm ngày sinh 

đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2020).  

- 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 tỉnh góp phần nâng cao sức khỏe để phục vụ và học tập, lao động, sản xuất, 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức và vai trò, tác dụng của luyện tập 

TDTT 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 

- UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic 

vì sức khỏe toàn dân năm 2020 tại địa phương, tuyên truyền vận động các tầng 

lớp nhân dân tham gia và thường xuyên luyện tập TDTT để nâng cao sức khỏe. 

- Tổ chức Ngày chạy Olympic đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, tạo 

được khí thế sôi nổi, hào hứng tham gia của nhân dân. 

- Huy động các nguồn lực xã hội đóng góp cho công tác tổ chức Ngày 

chạy Olympic. 

II. NỘI DUNG  
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1. Tổ chức Ngày chạy Olympic  

1.1. Quy mô, thời gian, địa điểm tổ chức 

a) Quy mô 

* Cấp huyện 

- Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020 và Giải 

Cầu lông, Bóng chuyền hơi Chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng 

Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Kỷ niệm 111 năm Ngày sinh đồng 

chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2020). 

- Tuyên truyền, vận động các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, đơn vị LLVT 

và trường học, doanh nghiệp trên địa bàn tham gia hưởng ứng Ngày chạy 

Olympic. 

* Cấp xã 

- UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện Ngày chạy Olympic vì sức 

khỏe toàn dân, huy động tối thiểu 10% tổng số dân cư sống trên địa bàn tham 

gia chạy. 

- Căn cứ vào điều kiện thực tế có thể lồng ghép tổ chức các giải thể thao 

quần chúng vào các hoạt động sự kiện của địa phương. 

b) Thời gian, địa điểm  

* Cấp huyện  

+ Thời gian: Bắt đầu từ 07 giờ 00 phút, Thứ bảy, ngày 07/11/2020.  

+ Địa điểm:  

- Lễ phát động: Tại Trường THCS thị trấn Na Sầm. 

- Chạy tuần hành: Đoạn đường từ đỉnh dốc Cầu Na Sầm (qua sông) đến 

Cổng chào Nà Cưởm (thị trấn Na Sầm). 

- Thi đấu giải Cầu lông, Bóng chuyền hơi: Tại Nhà thi đấu huyện; Nhà đa 

năng Huyện ủy. 

* Cấp xã 

Tùy theo tình hình thực tế của các địa phương thực hiện tổ chức Ngày 

chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân trước ngày 23/12/2020. 

1.2. Hình thức tổ chức 

Tổ chức Ngày chạy Olympic gồm 02 phần: Lễ phát động và tổ chức chạy 

đồng hành. 

- Nội dung chương trình Lễ phát động Ngày chạy Olympic bao gồm: 

+ Chào cờ, hát Quốc ca. 

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

+ Đọc “Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục” của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. 
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+ Phát biểu khai mạc 

+ Trao cờ lưu niệm 

- Tổ chức chạy đồng hành cự ly tối thiểu 01km (đảm bảo chạy hết cự ly) 

và thi đấu. 

1.3. Thành phần tham gia 

* Cấp huyện: 

- Lễ phát động Ngày chạy Olympic: Mời các đồng chí Lãnh đạo huyện; 

Lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, lực 

lượng vũ trang trên địa bàn huyện; Lãnh đạo, cán bộ công chức UBND thị trấn 

Na Sầm; Các gia đình thể thao, gia đình văn hóa tiêu biểu; Giáo viên các trường 

học: THPT Văn Lãng, THCS, Tiểu học thị trấn Na Sầm. 

- Giải Cầu Lông, Bóng chuyền hơi (Có Điều lệ riêng): 

+ Môn Cầu lông: Là Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học 

sinh đang sinh sống, học tập, làm việc; Các câu lạc bộ Cầu lông trên địa bàn 

huyện Văn Lãng.  

+ Môn Bóng chuyền hơi: Là CNVCLĐ đang công tác, sinh hoạt tại các 

công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện, CNVCLĐ các công 

đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn ngành, đơn vị lực lượng vũ trang, các câu lạc 

bộ bóng chuyền hơi trên địa bàn huyện Văn Lãng (theo giấy mời). 

* Cấp xã: 

- Mời các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền tham gia;  

- Vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia: cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động, lực lượng vũ trang, nông dân, thanh niên, học sinh, sinh 

viên, người cao tuổi… thuộc các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và 

nhân dân đang cư trú trên địa bàn các xã, thị trấn. 

- Các gia đình thể thao, gia đình văn hóa tiêu biểu. 

2. Công tác chỉ đạo thực hiện 

- Cấp huyện: Xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ phát động Ngày chạy 

Olympic cấp huyện tại trung tâm huyện. Chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức Ngày 

chạy Olympic tại địa phương. Cử các đồng chí lãnh đạo cấp ủy Đảng, Chính 

quyền, Đoàn thể của huyện đến dự và tham gia chạy tại các xã, thị trấn.  

- Cấp xã: Xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic 

tại các địa điểm công cộng hoặc trung tâm các xã, thị trấn. 

3. Trang trí và tuyên truyền 

- Tổ chức trang trí tại địa điểm tổ chức một cách trang trọng, treo băng 

rôn, cờ phướn và khẩu hiệu… tại địa điểm xuất phát và đích. 

- Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền:  

+ “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”,  
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+ “ 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”, 

+ “Hãy chung tay vì thể lực - Tầm vóc con người Việt Nam”,  

+ Chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, 

nhiệm kỳ 2020-2025 và Kỷ niệm 111 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ 

(04/11/1909 - 04/11/2020) và các khẩu hiệu tuyên truyền việc thực hiện nhiệm 

vụ chính trị của địa phương; 

- Tuyên truyền rộng rãi Ngày chạy Olympic trên các phương tiện thông 

tin đại chúng, tuyên truyền lưu động; treo băng rôn, khẩu hiệu trên các trục 

đường chính, khu đông dân cư… 

4. Kinh phí  

Nguồn kinh phí tổ chức chi từ nguồn ngân sách địa phương theo phân cấp 

quản lý ngân sách; nguồn sự nghiệp thể thao năm 2020 của Trung tâm Văn hóa, 

Thể thao và Truyền thông; nguồn hoạt động phong trào Liên đoàn Lao động 

huyện năm 2020; tăng cường huy động các nguồn lực xã hội hóa. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn Phòng HĐND và UBND huyện 

Tổng hợp danh sách thành phần các cơ quan, đơn vị tham gia; Ban hành 

Giấy mời tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

- Chỉ đạo cơ sở, câu lạc bộ TDTT tổ chức thực hiện các hoạt động thể dục 

thể thao, ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân; đôn đốc các cơ quan, đơn vị, 

các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Ngày truyền thống 

ngành Thể dục thể thao; các hoạt động TDTT.  

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì 

sức khỏe toàn dân (trước ngày 28/12/2020). 

3. Phòng giáo dục và Đào tạo huyện 

Chỉ đạo các đơn vị trường học cử tham giáo viên tham gia ngày chạy 

Olympic; Trường THCS thị trấn Na Sầm phối hợp Trung tâm Văn hóa, Thể thao 

và Truyền thông huyện trang trí khánh tiết, vệ sinh khu vực tổ chức lễ phát động 

ngày chạy Olympic. Cử Giáo viên làm công tác trọng tài điều hành giải đấu. 

4. Công an huyện 

- Bố trí lực lượng phân luồng giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao 

thông trên địa bàn trong thời gian tổ chức ngày chạy Olympic cấp huyện (Lễ 

chạy tuần hành tại Đoạn đường từ đỉnh dốc Cầu Na Sầm (qua sông) đến Cổng 

chào Nà Cưởm (thị trấn Na Sầm). 
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- Chỉ đạo công an các xã, thị trấn đảm bảo an ninh trật tự, giao thông 

trong  Lễ phát động Ngày chạy Olympic tại các địa phương. 

5. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện 

- Tham mưu cho UBND huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ phát động 

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân  gắn với giải Cầu lông, Bóng chuyền 

hơi chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm 

kỳ 2020-2025 và Kỷ niệm 111 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ 

(04/11/1909 - 04/11/2020). Tham mưu UBND huyện ban hành Điều lệ giải môn 

Cầu Lông. 

- Phối kết hợp chặt chẽ với các cơ quan: Liên đoàn Lao động, Phòng Giáo 

dục và Đào tạo, Trung tâm Y tế, Công an huyện thực hiện công tác chuyên môn; 

Chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ Lễ phát động và tổ chức giải. 

- Chủ trì phối hợp với trường THCS thị trấn Na Sầm chuẩn bị các điều 

kiện, cơ sở vật chất, âm thanh, trang trí khánh tiết, băng rôn, khẩu hiệu; Công 

tác tổ chức, cử Phóng viên đến dự ghi hình và đưa tin.  

6. Liên đoàn Lao động huyện 

Ban hành Điều lệ giải môn Bóng chuyền hơi; Phối hợp Trung tâm Văn 

hóa, Thể thao và truyền thông chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất để tổ chức 

giải Cầu lông, Bóng chuyền hơi (Sân bãi, giải thưởng...); Đôn đốc, tổng hợp các 

CĐCS tham gia.  

7. Trung tâm Y tế huyện 

- Cử cán bộ xử lý các tình huống, đảm bảo công tác y tế tại địa điểm tổ 

chức Lễ chạy tuần hành. 

- Chỉ đạo các Trạm Y tế, Phòng khám Đa khoa khu vực có kế hoạch triển 

khai thực hiện, nhằm đảm bảo công tác y tế cho mọi đối tượng tham gia Ngày 

chạy Olympic năm 2020. 

8. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang  

Cử cán bộ công chức, viên chức tham gia ngày chạy Olympic vì sức khỏe 

toàn dân năm 2020 và đăng ký thi đấu môn Cầu lông, Bóng chuyền hơi theo Kế 

hoạch của huyện. 

9. UBND các xã, thị trấn 

- Căn cứ Kế hoạch chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền và thực hiện các hoạt 

động thể dục thể thao phù hợp với từng đơn vị thu hút được đông đảo cán bộ, 

công chức, người lao động và quần chúng nhân dân tham gia. 

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

quả Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020 gắn với giải Cầu lông, 

Bóng chuyền hơi chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ 

XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Kỷ niệm 111 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng 

Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2020). 
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Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Báo cáo kết 

quả về UBND huyện thông qua Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, đồng thời 

gửi qua Email: vanhoathongtinvlls@gmail.com trước ngày 25/12/2020./.  

       
Nơi nhận:                                                                                        
- Sở VH,TT&DL tỉnh;  

- TT Huyện ủy;                  (B/c) 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị 

LLVT trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- C,PVP; 

- Lưu: VT, Phòng VHTT (3).                                                          

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Bế Thị Vẫn 
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DANH MỤC KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

(Kèm theo Kế hoạch số          /KH – UBND, ngày      /10/2020 của UBND huyện) 

 

 

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 LUYÊN THÂN THỂ 

KIẾN THIẾT ĐẤT NƯỚC 

HÃY CHUNG TAY VÌ THỂ LỰC, TẦM VÓC CON NGƯỜI VIỆT NAM 

CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẠNG SƠN LẦN 

THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020-2025 

KỶ NIỆM 111 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ HOÀNG VĂN THỤ 

(04/11/1909 - 04/11/2020) 
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