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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HẠ HOÀ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:  269  /KH-UBND Hạ Hoà, ngày 10  tháng 3  năm 2017 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức phát động ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân trên địa bàn 

huyện Hạ Hoà năm 2017 

 
 Căn cứ Kế hoạch 362/KH-UBND ngày 07/2/2017 của UBND tỉnh Phú 

Thọ về việc tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân trên địa bàn tỉnh 

Phú Thọ năm 2017, UBND huyện Hạ Hoà xây dựng kế hoạch tổ chức như sau: 
 I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức vai trò, ý nghĩa, tác dụng của tập 

luyện thể dục thể thao trong bảo vệ, nâng cao sức khoẻ và chất lượng cuộc 

sống nhân dân; xây dựng lối sống của nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực, 

xây dựng lối sống và môi trường văn hoá lành mạnh, góp phần củng cố tinh 

thần đại đoàn kết toàn dân. 

- Vận động khuyến khích mỗi người dân tự lựa chọn cho mình môn thể 

thao phù hợp để tập luyện thường xuyên, đồng thời tham gia các hoạt động thể 

dục thể thao khác, góp phần tích cực, hiệu quả trong xây dựng và phát triển 

phong trào thể dục thể thao quần chúng trong huyện, nâng cao sức khoẻ thể 

chất và đời sống tinh thần cho nhân dân. 

- Thông qua Tổ chức ngày Olympic tiếp tục triển khai sâu rộng cuộc 

vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" và phong 

trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá". 

- Các phòng ban, cơ quan, đơn vị, các xã thị trấn trên địa bàn huyện xây 

dựng kế hoạch tổ chức phát động "ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân" 

năm 2017; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia ngày 

Olympic. 

- Việc tổ chức ngày Olympic vì sức khoẻ toàn dân phải được sự hưởng 

ứng và tham gia tích cực của đông đảo các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là lực 

lượng thanh, thiếu niên, học sinh, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và tạo 

không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân. 

- Tổ chức ngày chạy Olympic an toàn, trang trọng, tiết kiệm; huy động 

tối đa các nguồn lực xã hội trong công tác tổ chức. 
 II. NỘI DUNG 

1. Nội dung: 

- Tổ chức tuyên truyền về vị trí, vai trong tác dụng của thể dục thể thao 

trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Tổ chức phát động ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân, chào 

mừng ngày thể thao Việt Nam (27/3) và 71 năm ngày kêu gọi toàn dân luyện 

tập thể dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh (27/3/1946-27/3/2017). 

- Tiếp tục triển khai cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo 

gương Bác Hồ vĩ đại". 
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2. Quy mô: 

Ngày chạy Olympic được phát động tổ chức ở tất cả các xã, thị trấn 

trong huyện. 

3. Hình thức: 

3.1. Hình thức: Tuỳ thuộc vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của địa 

phương trong việc tổ chức ngày chạy Olympic, chương trình ngày chạy gồm 

các nội dung chính như sau:  

- Chào cờ, hát quốc ca. 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

- Phát biểu của trưởng ban tổ chức tại các xã, thị trấn ôn lại truyền 

thống của ngành Thể dục thể thao trong 71 năm qua, đọc bài "Thể dục vì sức 

khoẻ" kêu gọi toàn dân thể dục thể thao của Bác Hồ. 

- Các hoạt động văn hoá, thể thao hưởng ứng ngày chạy Olympic và 

chào mừng ngày thể thao Việt Nam. 

- Tổ chức chạy tập thể hoặc đồng hành, tại mỗi địa điểm tổ chức chạy 

phải có tối thiểu 500 người tham gia chạy, cự ly tối thiểu 01km. 

3.2. Trang trí tại địa điểm tổ chức 

- Trang trí trang trọng, treo băngzon, khẩu hiệu, cờ, phướn tại địa điểm 

xuất phát và đích. 

- Khẩu hiệu tại địa điểm tổ chức ngày chạy Olympic "Toàn dân rèn 

luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"; "Khoẻ để xây dựng và bảo vệ tổ 

quốc" và hướng đến ngày kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng Miền Nam thống 

nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2017).  

3.3. Thời gian, địa điểm, thành phần: 

* Cấp huyện: 

- Thời gian: 08h00' ngày 24/3/2017.  

- Địa điểm: Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Du lịch đến quốc lộ 70B. 

- Thành phần:  

 + Kính mời các đồng chí Thường trực Huyện uỷ, Thường trực HĐND, 

lãnh đạo UBND, UB MTTQ huyện;  

 + Đại biểu các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan đơn vị thuộc 

UBND huyện; 

 + Đảng uỷ, HĐND, UBND, UB MTTQ, các ban, ngành đoàn thể thị 

trấn Hạ Hoà; 

 + Cán bộ, giáo viên; học sinh các trường THCS Ấm Thượng, THPT 

Nguyễn Bỉnh Khiêm. 

* Các xã, thị trấn: 

- Thời gian: 01 buổi sáng (Từ ngày 20/3 đến ngày 26/3/2017). 

- Địa điểm: Tại các điểm công cộng trên địa bàn xã, thị trấn. 

- Thành phần: Các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, UB 

MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội; các đại biểu đại diện những người tiêu 

biểu, có uy tín của địa phương; học sinh các trường THCS, THPT và nhân dân 

địa phương. 
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 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hoá và Thông tin: 

- Là cơ quan Thường trực chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra 

và chỉ đạo tổ chức ngày chạy Olympic của các xã, thị trấn. 

- Tổ chức công tác tuyên truyền, đưa tin bài, hình ảnh về ngày chạy 

Olympic vì sức khoẻ nhân dân.  

- Chỉ đạo các xã, thị trấn thành lập Ban tổ chức ngày chạy Olympic kết 

hợp lễ phát động nhân dân luyện tập thể dục thể thao. 

2. Trung tâm Văn hoá Thể thao và Du lịch: 

Tổ chức phát động ngày chạy Olympic trên địa bàn huyện. 

3. Công an huyện: 

Đảm bảo an toàn giao thông, phân luồng tuyến đường phục vụ đoàn chạy 

Olympic cấp huyện. Bố trí cán bộ, chiến sỹ tham gia đoàn chạy Olympic. 
4. UBND thị trấn Hạ Hoà: 

- Phối hợp với phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch tổ chức ngày chạy Olympic cấp huyện. 

- Phối hợp với Công an huyện đảm bảo an toàn giao thông tuyến đường 

phục vụ đoàn chạy Olympic cấp huyện. 

5. Trường THCS Ấm Thượng, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm: 

Bố trí cán bộ giáo viên và học sinh tham gia hưởng ứng ngày chạy 

Olympic cấp huyện (Mỗi trường cử tối thiểu 10 cán bộ, giáo viên; 50 học sinh 

tham gia). 

6. UBND các xã: 

Căn cứ kế hoạch của UBND huyện xây dựng Kế hoạch, thành lập Ban 

tổ chức, bố trí kinh phí tổ chức ngày chạy Olympic cấp xã. 

7. Đề nghị Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện: 
Tích cực tuyên truyền, vận động các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội tham 

gia hưởng ứng ngày chạy Olympic trên địa bàn xã, thị trấn.  

 

 Trên đây là Kế hoạch Tổ chức phát động ngày chạy Olympic vì sức 

khoẻ toàn dân trên địa bàn huyện Hạ Hoà năm 2017, UBND huyện yêu cầu 

các phòng ban, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Phú Thọ; 

- Sở VHTT&DL; 

- TTHU, HĐND; 

- CT, CPCT; 

- Cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

(đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Thuý 

 


