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Căn cứ Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 19/02/2020 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy 

Olympic vì sức khỏe toàn dân giai đoạn 2020 - 2030. 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ phát động Ngày chạy 

Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh 
đạo kháng chiến (02/4/1947 - 02/4/2022); kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng 

sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2022), 76 năm ngày Bác Hồ viết bài "Thể dục và sức 
khỏe" kêu gọi đồng bào tập thể dục (27/3/1946 - 27/3/2022), 91 năm Ngày thành lập 

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022). 

- Cổ vũ, động viên 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 phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội 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 nhân dân; xây dựng lối sống và môi 
trường văn hóa lành mạnh, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. 

2. Yêu cầu 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức 

triển khai Ngày chạy Olympic tại địa phương; tuyên truyền, vận động cán bộ, công 
chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tham gia Ngày chạy 

Olympic và thường xuyên tập luyện thể dục, thể thao. 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tích cực huy 

động lực lượng tham gia Ngày chạy Olympic. 

- Việc tổ chức Ngày chạy Olympic tại địa phương phải đảm bảo an toàn, tiết 

kiệm, trang trọng hiệu quả tạo được khí thế sôi nổi, hào hứng tham gia của nhân 
dân và tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID -19.  

- Đẩy mạnh vận động các nguồn lực xã hội hóa đóng góp cho công tác tổ 

chức Ngày chạy Olympic. 
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II. QUY MÔ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN, NỘI DUNG 

1. Quy mô: Tổ chức Lễ phát động cấp tỉnh, số lượng khoảng 1.500 người. 

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Đơn vị phối hợp: Tỉnh đoàn Thanh niên, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế 
và các cơ quan, đơn vị liên quan. 

2. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 20/3/2022. 

- Địa điểm: Tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang. 

3. Thành phần tham gia Lễ phát động 

3.1. Đại biểu mời 

Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo các 
Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân 

dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; 
phóng viên Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

3.2. Lực lượng huy động tham gia Lễ phát động 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Cử 100% công chức, viên chức, người 
lao động trong toàn ngành. 

- Sở Giáo dục và Đào tạo: Huy động 200 em học sinh (trong đó khối trung 
học phổ thông 100, khối trung học cơ sở 100). 

- Tỉnh đoàn Thanh niên: Huy động 50 đoàn viên, thanh niên. 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Cử 50 cán bộ, chiến sĩ. 

- Công an tỉnh: Cử 50 cán bộ, chiến sĩ. 

- Trường Đại học Tân Trào: Huy động 50 sinh viên. 

- Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, đoàn thể tỉnh: Mỗi đơn vị huy động 
50% số công chức, viên chức, người lao động tham gia. 

- Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang: Huy động 50 người tham gia Lễ 
phát động (lưu ý: Lựa chọn phường trung tâm thành phố Tuyên Quang). 

- Lực lượng Vận động viên: 300 người. 

* Lực lượng tham gia buổi Lễ mặc trang phục và đi giầy thể thao, yêu cầu 
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. 

4. Nội dung chương trình Lễ phát động: 

- Chào cờ, hát Quốc ca. 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 
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- Lãnh đạo tỉnh đọc “Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 

phát biểu khai mạc và phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022. 

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

luyện thân thể - Kiến thiết đất nước”.  

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

(Có Sơ đồ đường chạy gửi kèm) 

III. KINH PHÍ TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG 

Nguồn kinh phí được bố trí từ ngân sách nhà nước, nguồn xã hội hóa và các 

nguồn hợp pháp khác. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Là cơ quan thường trực chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, 

kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này và tổ chức chỉ đạo Lễ phát động ở các huyện, 

thành phố trên địa bàn tỉnh. 

- Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Tổ chức Lễ phát động 

và Ngày chạy Olympic cấp tỉnh; phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và lực 

lượng vũ trang trên địa bàn huy động lực lượng tham gia Lễ phát động cấp tỉnh. 

- Xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì 

sức khỏe toàn dân. 

- Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện tổ chức Giải Việt dã Tiền 

phong tỉnh Tuyên Quang năm 2022 ngay sau khi kết thúc Lễ phát động. 

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

sức khỏe toàn dân năm 2022 với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch theo quy định. 

2. Sở Y tế 

- Đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian 

diễn ra Lễ phát động. 

- Chuẩn bị xe cứu thương, bác sĩ, thuốc dự phòng phục vụ trong thời gian tổ 

chức Lễ phát động và Giải Việt dã Tiền Phong năm 2022. 

3. Sở Thông tin Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan truyền thông của tỉnh 

tổ chức tuyên truyền về vị trí, vai trò, tác dụng của thể dục, thể thao trong việc bảo 

vệ, rèn luyện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, xây dựng lối 

sống và môi trường văn hóa lành mạnh; xây dựng tin, bài tuyên truyền về Lễ phát 

động ở các địa phương trong tỉnh. 
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4. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các trường Trung học phổ thông trên 

địa bàn tỉnh huy động lực lượng tham gia Lễ phát động nêu tại tiểu mục 3.2, 

mục 3, phần II, kế hoạch này. 

5. Công an tỉnh 

- Chỉ đạo xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng xe, bãi 

đỗ xe tại địa điểm diễn ra Lễ phát động và khai mạc giải Việt dã Tiền Phong; 

các điểm thi đấu giải, không để bị ùn tắc giao thông, ảnh hưởng đến việc đi lại 

của nhân dân, đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông trên các tuyến đường diễn 

ra các hoạt động của Lễ phát động và giải Việt dã Tiền Phong. 

- Bố trí xe dẫn lộ và cán bộ tham gia theo lộ trình của đường chạy 

Olympic và các tuyến đường chạy của giải Việt dã Tiền phong năm 2022. 

- Chỉ đạo Công an huyện, thành phố đảm bảo an ninh, trật tự, giao thông 

cho việc tổ chức Lễ phát động trên địa bàn tỉnh. 

6. Báo Tuyên Quang; Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh 

Tăng cường thông tin, tuyên truyền về công tác chuẩn bị và tổ chức Lễ 

phát động bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú và dễ tiếp cận, đảm bảo đến 

được các khu dân các thôn, bản trên địa bàn tỉnh trước và trong suốt quá trình tổ 

chức Lễ phát động. 

7. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan cấp tỉnh 

Tổ chức tuyên truyền, vận động và huy động lực lượng cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và chiến sĩ tham gia Lễ 

phát động nêu tại tiểu mục 3.2, mục 3, phần II, kế hoạch này. 

8. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 

- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức Lễ phát động cấp huyện; chỉ đạo, hướng 

dẫn các xã, phường, thị trấn xây dựng Kế hoạch, tổ chức Lễ phát động đảm bảo 

đạt kết quả. 

- Tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả về Lễ phát động cho toàn thể nhân dân 

trên địa bàn (nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa) và huy động đông đảo lực 

lượng cán  bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực 

lượng vũ trang, học sinh và nhân dân tham gia Lễ phát động; chỉ đạo các trường 

THCS trên địa bàn huy động lực lượng tham gia Lễ phát động nêu tại tiểu mục 

3.2, mục 3, phần II, kế hoạch này. 

- Đảm bảo kinh phí để tổ chức tốt Lễ phát động năm 2022. 

- Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để tổng hợp trước ngày 01/4/2022. 
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Trên đây là Kế hoạch Tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức 

khỏe toàn dân năm 2022. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng 

mắc vượt thẩm quyền, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch) để chỉ đạo, giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ VHTT và DL; 
- Thường trực Tỉnh ủy;         (báo cáo)        
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch UBND tỉnh;           
- Các PCT UBND tỉnh;  
- Tổng cục TDTT;                
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh; (phối hợp) 
- CVP, PCVP UBND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; 
- UBND huyện, thành phố;                                 (thực hiện) 
- Trường ĐH Tân Trào; 
- Phòng THVX; 
- Lưu VT, THVX (Ntg). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
   

 
 

 
 

Hoàng Việt Phương 
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