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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân  

năm 2020 trên địa bàn huyện Lộc Bình 

 

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

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn 

dân tỉnh Lạng Sơn năm 2020; Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 17/3/2020 của 

UBND huyện Lộc Bình tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người 

và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm huyện Lộc Bình giai đoạn 2020-

2030; UBND huyện Lộc Bình xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì 

sức khỏe toàn dân năm 2020 trên địa bàn huyện Lộc Bình như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Động viên đông đảo 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”, 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, thể lực, tầm vóc, 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 tháng hoạt động thể dục, 

thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động mọi người dân tự chọn cho 

mình những hoạt động thể dục, thể thao phù hợp để tập luyện hàng ngày và tham 

gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. 

- Triển khai tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao trong tháng hoạt động 

thể dục thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic đảm bảo an toàn, tiết kiệm, 

hiệu quả, tạo được khí thế sôi nổi, hào hứng tham gia của Nhân dân.  

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

động thể dục, thể thao và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. 

II. NỘI DUNG 

1. Quy mô 
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- Vận động tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao quần chúng và Ngày 

chạy Olympic tại tất cả các xã, thị trấn; tùy vào điều kiện thực tế có thể tổ chức 

theo hình thức liên xã. 

- 100% các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao quần chúng 

và Ngày chạy Olympic. Mỗi xã, thị trấn huy động tối thiểu 10% tổng số dân cư 

sống trên địa bàn tham gia chạy. 

- Vận động các cơ quan, đoàn thể, trường học, đơn vị quân đội, công an và 

doanh nghiệp trên địa bàn tham gia hoặc tổ chức riêng các hoạt động thể dục, thể 

thao và Ngày chạy Olympic trong đơn vị. 

- Tổ chức Ngày chạy Olympic cấp huyện; phấn đấu 85% số đơn vị hành 

chính của huyện tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao quần chúng trong tháng 6 

và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.  

2. Hình thức, thời gian và địa điểm 

a) Hình thức 

- Tùy tình hình thực tế tại các địa phương, đơn vị và phát huy tính chủ động 

sáng tạo trong việc tổ chức, có thể lồng ghép tổ chức các hoạt động thể dục thể 

thao chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 6 với tổ chức Ngày chạy và phát động 

phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên cơ sở 

chương trình gồm các phần 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.  

+ Đồng thanh hô khẩu hiệu “Rèn luyện thân thể - Bảo vệ Tổ quốc”, “Rèn 

luyện thân thể - Kiến thiết đất nước”, “Thể dục - Khỏe”. 

+ Tổ chức chạy đồng hành tối thiểu 1km (đảm bảo chạy hết cự ly).  

- Các cơ quan, 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 … 

b) Trang trí, 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”, “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”, các khẩu hiệu chào mừng 

Ngày Thể thao Việt Nam và các khẩu hiệu tuyên truyền việc thực hiện nhiệm vụ 

chính trị của địa phương.  
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- 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… 

c) Thời gian và địa điểm 

- Thời gian: Đồng loạt tổ chức vào 07 giờ 00 phút, ngày 27/6/2020 (thứ 

Bảy) 

- Địa điểm: 

+ Địa điểm tổ chức Ngày chạy Olympic cấp huyện: Sân trụ sở Khu liên cơ 

quan, khu Bản Kho, thị trấn Lộc Bình. Điểm xuất phát của đường chạy: Quốc lộ 

4B, trước cổng trụ sở Khu liên cơ quan huyện; điểm đích Quốc lộ 4B đoạn đường 

đến hộ gia đình ông Nguyễn Đình Đông, khu Chộc Vằng, thị trấn Lộc Bình. 

+ Tổ chức tại trung tâm huyện, các xã, thị trấn, các địa điểm công cộng trên 

địa bàn, thuận tiện cho công tác tập trung người dân tham gia. 

+ Điểm tổ chức tại các xã, thị trấn: Tổ chức tại trung tâm các xã, thị trấn các 

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

gia. 

3. Thành phần tham gia 

- Mời các đồng chí lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam các đoàn thể cùng tham gia các hoạt động thể thao và Ngày chạy. 

- Vận động mọi tầng lớp Nhân dân tham gia, như: Cán bộ, công chức, viên 

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

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

nhân dân đang cư trú trên địa bàn các  thôn, khu. 

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

Lưu ý: Riêng đối với Ngày chạy Olympic cấp huyện do UBND huyện tổ 

chức yêu cầu các cơ quan, đơn vị, phòng, ban ngành, đoàn thể, danh nghiệp đứng 

chân trên địa bàn thị trấn Lộc Bình huy động 1/2 cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động tham gia ngày chạy. 

4. Công tác chỉ đạo thực hiện 

- Cấp huyện: Xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic cấp huyện tại 

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

phương. 

- Cấp xã, thị trấn: Xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic tại các 

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

5. Kinh phí 

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

ngân sách, tăng cường huy động các nguồn lực xã hội hóa. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1.  Phòng Văn hóa và Thông tin 
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- Là cơ quan thường trực, tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch 

triển khai thực hiện Ngày chạy Olympic năm 2020 trên địa bàn huyện theo hướng 

dẫn của SởVăn hóa, Thể thao và Du lịch phù hợp với  điều kiện địa phương.  

- Tham mưu cho UBND huyện soạn thảo giấy mời gửi các thành phần tham 

dự ngày chạy hiện Ngày chạy Olympic năm 2020 cấp huyện, trước ngày 

22/6/2020. 

- Theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đối với Trung tâm 

Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; UBND xã, thị trấn; tổng hợp báo cáo 

tình hình, kết quả thực hiện về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh theo 

quy định. 

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

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu bài phát biểu khai mạc 

cho lãnh đạo UBND huyện tại lễ phát động; xây dựng chương trình chi tiết để tổ 

chức lễ phát động và phối hợp tổng hợp lập danh sách thành phần các cơ quan, đơn 

vị tham gia Ngày chạy Olympic cấp huyện gửi về Phòng Văn hóa và Thông tin 

huyện để tổng hợp. 

- Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về công tác tổ chức tháng hoạt động thể 

dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân huyện 

Lộc Bình năm 2020, bố trí phóng viên ghi hình Ngày chạy ở huyện và một số xã, thị 

trấn để tuyên truyền; tổ chức tuyên truyền bằng xe lưu động, trên hệ thống loa 

truyền thanh của huyện. 

- Thực hiện công tác trang trí khánh tiết, phục vụ tăng âm loa đài, chuẩn bị 

nội dung và in ấn Ma két Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏa toàn dân 

năm 2020; treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, cờ chuối tại khu vực tổ chức lễ 

phát động, điểm xuất phát, điểm đích; khu vực thuộc xã Xuân Lễ cũ (nay là xã 

Khánh Xuân), thị trấn Lộc Bình, Na Dương, Cửa khẩu Chi Ma. Tổ chức treo băng 

rôn, khẩu hiệu từ ngày 21/6/2020. Công tác chuẩn bị hoàn thành trước ngày 

25/6/2020.  

- Tổ chức thực hiện chương trình điều hành Ngày chạy Olympic cấp huyện 

trên địa bàn thị trấn Lộc Bình, vào hồi 7 giờ 00 phút, ngày 27/6/2020 (Thứ 7). 

+ Địa điểm tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic cấp huyện: Sân khấu 

khu liên cơ quan. 

+ Địa điểm xuất phát Ngày chạy Olympic cấp huyện: Quốc lộ 4B, trước 

cổng Trụ sở khu liên cơ quan huyện. 

+ Điểm đích: Đến hộ gia đình ông Nguyễn Đình Đông, khu Chộc Vằng, thị 

trấn Lộc Bình. 

- 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 huyện Lộc Bình năm 2020. 

3. Trung tâm Y tế huyện 
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- Xây dựng kế hoạch triển khai phương án nhằm đảm bảo công tác y tế cho 

mọi đối tượng tham gia Ngày chạy Olympic trên địa bàn toàn huyện. 

- Tại cấp huyện: Cử 01 tổ cán bộ y tế, gồm 01 bác sỹ, 02 điều dưỡng và 

phương tiện phục vụ cấp cứu thường trực cấp cứu trong thời gian tổ chức Ngày 

chạy Olympic cấp huyện (thực hiện nhiệm vụ từ 6 giờ 45 phút, ngày 27/6/2020, 

đến khi kết thúc Ngày chạy Olympic cấp huyện). 

- Chỉ đạo các trạm y tế xã, thị trấn cử cán bộ y tế và chuẩn bị đầy đủ các 

phương tiện cấn thiết thường trực cấp cứu trong thời gian tổ chức Ngày chạy 

Olympic cấp xã, thị trấn. 

4. Công an  huyện 

Xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại 

địa điểm tổ chức Ngày chạy Olympic cấp huyện (thực hiện nhiệm vụ từ 6 giờ 45 

phút, ngày 27/6/2020, đến khi kết thúc Ngày chạy Olympic cấp huyện). 

5 . Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Chỉ đạo Trường THCS thị trấn Lộc Bình cử 300 em học sinh cùng thầy cô 

giáo phụ trách tham gia Ngày chạy Olympic cấp huyện. 

6. Đề nghị Trường THPT Lộc Bình 

Cử 300 em học sinh cùng thầy cô giáo phụ trách Trường THPT Lộc Bình 

tham gia Ngày chạy Olympic cấp huyện. 

7. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang  

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, tuyên truyền, vận động cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động; cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang… 

mỗi người lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên;  

- Các cơ quan Ban Đảng, Đoàn thể; các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự 

nghiệp thuộc UBND huyện; các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn thị 

trấn Lộc Bình huy động lãnh đạo và ½ cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động tham gia Ngày chạy Olympic cấp huyện. 

- Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị: Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, 

Đoàn Kinh tế Quốc phòng 338 (mỗi đơn vị cử 20 cán bộ, chiến sỹ tham gia Ngày 

chạy Olympic cấp huyện). 

8. UBND các xã, thị trấn 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic tại địa phương theo sự chỉ 

đạo, hướng dẫn của UBND huyện; kết thúc Ngày chạy Olympic, UBND các xã, thị 

trấn tiến hành tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm về công tác tổ chức ngày Ngày 

chạy Olympic và báo cáo kết quả (số lượng người tham gia, số đơn vị tham gia) về 

UBND huyện thông qua Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, đồng thời gửi bàn 

mềm qua gmail: phongvanhoalocbinh@gmail.com trước ngày 06/7/2020. 

- Riêng đối với UBND thị trấn Lộc Bình việc tổ chức Ngày chạy Olympic 

được tổ chức chung cùng với ngày Ngày chạy Olympic cấp huyện do UBND 

huyện tổ chức. UBND thị trấn có trách nhiệm chỉ đạo, huy động đông đảo cán bộ, 

công chức, viên chức, viên chức, học sinh và nhân dân trên địa bàn thị trấn tham 
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gia ngày chạy. Cụ thể các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, 

các ban ngành, đoàn thể và công chức thị trấn; Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng 

khu, Phó Trưởng khu; Đại diện các gia đình, các Câu lạc bộ thể thao tiêu biểu, 

công dân của 10 khu phố thị trấn Lộc Bình (Giao UBND thị trấn Lộc Bình mời 

giúp, số lượng 200 người).  

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm 

khẩn trương triển khai thực hiện Kế hoạch này./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở VH,TT&DL; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện ; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Minh 
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