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ỦY BAN DÂN DÂN 

TỈNH VĨNH PHÚC 

 

Số:  1462 /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Vĩnh Phúc, ngày   10 tháng  03 năm 2017 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017 

Và kỷ niệm 71 năm ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe” 

  

 

 Căn cứ Kế hoạch số 3572/KH-BVHTTDL ngày 28/12/2016 của Bộ Văn 

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

năm 2017; UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức Tổ chức ngày chạy Olympic 

vì sức khỏe toàn dân năm 2017, kỷ niệm 71 năm ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục 

và sức khỏe” với những nội dung chính như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

 1. Mục đích: 

 - Tuyên truyền giáo dục, giới thiệu những thành tựu đóng góp to lớn của 

ngành Thể dục thể thao qua 71 năm xây dựng và phát triển góp phần nâng cao sức 

khỏe đối với mọi người dân và sự đóng góp tích cực của ngành Thể dục thể thao 

với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. 

 - Thông qua ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017 nhằm phát 

huy và tạo động lực tinh thần, cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động, vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài đề nâng cao tinh thần 

trách nhiệm, chủ động sáng tạo nâng cao chất lượng hiệu quả công tác. 

 - Đẩy mạnh cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gượng Bác Hồ 

vĩ đại và tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa tác dụng của luyện 

tập TDTT trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống 

của nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. 

 2. Yêu cầu: 

 - Các hoạt động phải đảm bảo trang trọng, an toàn, thiết thực, hiệu quả. 

 - Hình thức tổ chức phong phú, phù hợp với tính chất, điều kiện của từng 

đơn vị, cơ sở. Động viên được sự nhiệt tình, hưởng ứng, tham gia của đông đảo 

cán bộ công chức, viên chức, người lao động, vận động viên, huấn luyện viên,  

trọng tài trong ngành thể dục thể thao và đông đảo tầng lớp nhân dân. 

 - Đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất và sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả. 

 - Tổ chức ngày chạy an toàn, trang trọng, tiết kiệm, tạo được khí thế sôi nổi, 

hào hứng tham gia của mọi tầng lớp nhân dân. 
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 II. TỔ CHỨC NGÀY CHẠY VÌ SỨC KHỎE TOÀN DÂN CÁC CẤP: 

 1. Cấp xã (phường, thị trấn): 

 1.1. Thời gian, địa điểm: 

 - Thời gian: Từ 7h00' ngày 26/3/2017 (Chủ nhật) 

 - Địa điểm tổ chức: tại các địa điểm công cộng trên địa bàn. 

 1.2. Quy mô: Tổ chức chạy tập thể hoặc đồng hành; mỗi xã, phường thị trấn 

huy động tối thiểu 10% tổng số dân cư sinh sống trên địa bàn trực tiếp tham gia 

chạy; cự ly 1km trở lên. 

 1.3. Thành phần:  

 - Nhân dân cư trú trên địa bàn (chú ý mời những người tiêu biểu có uy tín 

trong dân) lực lượng học sinh, thanh thiếu niên. 

 - Các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể ở các cấp. 

Đại biểu các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn. 

 1.4. Chương trình tổ chức ngày chạy vì sức khỏe toàn dân thực hiện theo 

các nội dung sau: 

- Chào cờ, hát Quốc ca. 

 - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

 - 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 thể thao- Khỏe" 

 - Tổ chức chạy đồng hành ít nhất là 1Km.  

 2. Cấp tỉnh: 

 2.1. Thời gian, địa điểm 

 - Thời gian: Từ 7h00' ngày 26/3/2017 (Chủ nhật) 

 - Địa điểm: Quảng trường Nhà hát tỉnh. 

 2.2. Quy mô: Tổ chức chương trình lễ phát động và chạy tập thể hưởng ứng 

ngày chạy Olympic cùng với kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống ngành Thể dục 

thể thao và ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe” . 

 2.3. Thành phần: 

  - Mời các đồng chí Lãnh đạo: Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân 

dân tỉnh, UBMTTQ Tỉnh Vĩnh Phúc, Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc Hội Tỉnh; 

Lãnh đạo văn phòng Tỉnh ủy, HĐND,UBND, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội 

tỉnh; Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể cấp tỉnh tham gia chạy hưởng ứng      

(Khoảng 100 người). 

  - Cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Đoàn 

viên thanh niên, học sinh, sinh viên các Trường đóng trên địa bàn thành phố Vĩnh 

Yên; Lực lượng vũ trang. Số lượng huy động: 1.650 người. Cụ thể:  
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  + Các sở, ban ngành, đoàn thể: 300 người (10 đơn vị, mỗi đơn vị: 30 người: 

Giáo dục và đào tạo, Y tế, Nông nghiệp, Giao thông vận tải; Hội Liên hiệp phụ nữ 

tỉnh, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ, 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch). 

  + Thành phố Vĩnh Yên: 500 người (lấy lực lượng là nhân dân các xã, 

phường thuộc thành phố). 

  + Đoàn viên thanh niên (Tỉnh đoàn huy động): 100 người. 

  + Học sinh, sinh viên (Sở Giáo dục và Đào tạo huy động): 300 người 

  + Lực lượng vũ trang: 450 người (BCH Quân sự tỉnh) huy động: 150 người, 

Công an tỉnh: 150 người, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy: 150 người) 

  2.4. Trang phục: 

 - Trang phục của các đồng chí Lãnh đạo tỉnh, Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, 

đoàn thể do Ban tổ chức chuẩn bị, gồm: Giầy thể thao, quần áo thể thao (01 áo 

phông, 01 bộ quần áo sovec). 

- Trang phục của các đối tượng khác: Ban tổ chức cấp phát áo thể thao cộc  

tay; đơn vị, cá nhân tự túc quần thể thao và giầy. Đối với lực lượng vũ trang sử 

dụng quần phục trang huấn luyện. 

  2.5. Đường chạy: 1km, đường Hai Bà Trưng từ Nhà hát quảng trường đến 

UBND tỉnh. 

 2.6. Nội dung chương trình: 

 - Chương trình văn nghệ chào mừng hưởng ứng ngày chạy Olympic và ngày 

Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe” . 

 - Chào cờ, hát Quốc ca. 

 - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

 - Phát biểu khai mạc của Lãnh đạo tỉnh. 

 - Đồng thanh hô khẩu hiệu "Rèn luyện thân thể- Bảo vệ tổ quốc", "Rèn 

luyện thân thể- Kiến thiết đất nước", "Thể dục thể thao- Khỏe" 

 - Tổ chức chạy đồng hành 1Km từ Quảng trường Hồ Chí Minh đến UBND 

tỉnh (đảm bảo chạy hết cự ly). 

III. KINH PHÍ TỔ CHỨC: 

 1.  Cấp xã: Do ngân sách huyện, thành phố, thị xã hỗ trợ để tổ chức, thực hiện. 

 2. Cấp tỉnh: Do ngân sách tỉnh đảm bảo, được lấy từ nguồn kinh phí sự 

nghiệp TDTT năm 2017. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch: Là cơ quan thường trực, chịu trách 

nhiệm chuẩn bị các điều kiện tổ chức Ngày chạy, bao gồm: 

 1.1. Tham mưu với UBND tỉnh thành lập Ban tổ chức ngày chạy Olympic 

vì sức khỏe toàn dân tỉnh Vĩnh Phúc và ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức 

khỏe” năm 2017. 
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 1.2. Chịu trách nhiệm về công tác trang trí khánh tiết, tuyên truyền. Hình 

thức tuyên truyền panô, áp phích, khẩu hiệu băng rôn, phướn tại các trục đường 

phố chính tại thành phố Vĩnh Yên và một số điểm tại các huyện, thành, thị trong 

tỉnh với các khẩu hiệu "Toàn dân rèn luyện thân thể thao 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", "Hãy chung tay vì thể lực, tầm vóc 

người Việt Nam", "Vì tương lai, hãy chăm sóc tốt trẻ em Việt ngay từ hôm nay"; 

Tuổi trẻ xung kích xây dựng và bảo vệ tổ quốc” và các khẩu hiệu tuyên truyền về 

thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

  1.3. Phối hợp với các đơn vị chuẩn bị lượng lượng tham gia ngày chạy 

Olympic vì sức khỏe toàn dân (1.650 người tham dự). 

  1.4. Chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất cho Ngày chạy: 

  - Chương trình văn nghệ chào mừng hưởng ứng ngày chạy Olympic và ngày 

Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe” . 

  - Chuẩn bị địa điểm, sân khấu, âm thanh, điện, bàn ghế, hoa, nước uống đại 

biểu, nước uống… .In và gửi Thư mời Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Lãnh đạo 

các sở, ban ngành đoàn thể tham dự Ngày chạy. 

  - Chuẩn bị đường chạy; các điều kiện phục vụ tổ chức Ngày chạy: Nhà bạt 

cứu thương (01 chiếc); Nhà vệ sinh di động (03 chiếc). 

  - Chuẩn bị trang phục, giầy thể thao cho khách mời là các đồng chí Lãnh 

đạo tỉnh tham gia chạy OLYMPIC vì sức khỏe toàn dân: 100 bộ quần áo, giầy, tất 

và 1.650 chiếc áo thể thao cộc tay cho Lãnh đạo tỉnh và các đối tượng khác. 

  1.5. Xây dựng Kế hoạch kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống ngành Thể dục 

thể thao và ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe”. 

  1.6. Xây dựng và tổng hợp dự toán kinh phí tổ chức Ngày chạy theo kế hoạch. 

2. Văn phòng UBND tỉnh: Chịu trách nhiệm tham mưu với UBND tỉnh ban 

hành các văn bản chỉ đạo, điều hành có liên quan đến công tác tổ chức Ngày chạy 

Olympic vì sức khỏe toàn dân và ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe”   

năm 2017. 

3. Công An tỉnh:  

  - Chỉ đạo lực lượng Công an các địa phương đảm bảo an ninh trật tự phục 

vụ Ngày chạy tại tất cả các huyện thành, thị và các xã, phường, thị trấn trên địa 

bàn tỉnh; Tổ chức lực lượng bảo vệ, phân luồng giao thông đoạn đường Hai Bà 

Trưng, từ ngã rẽ cổng chào Nhà thi đấu đến trụ sở UBND tỉnh (1Km), thời gian từ 

6h00' ngày 26/3/2017 đến khi kết thúc chạy. 

 - Chuẩn bị lực lượng tham gia chạy tập thể: 150 người.  

  4. Sở Y tế:  Chuẩn bị lực lượng y tế phục vụ Ngày chạy: 01 tổ ở điểm xuất 

phát và 01 tổ tại đích; 01 xe cấp cứu, cáng, thuốc dự phòng, bình ôxy sơ cấp cứu 

ban đầu. Mỗi tổ 01 Bác sỹ và 02 y tá. 
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  5. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh: 

  - Phối hợp với công an tỉnh đảm bảo công tác an ninh trật tự tại nơi tổ chức 

lễ phát động ngày chạy vì sức khỏe toàn dân trên địa bàn tỉnh. 

  - Huy động 150 cán bộ, chiến sĩ của BCH Quân sự tỉnh và các đơn vị trên 

địa bàn tham gia lễ phát động và chạy hưởng ứng ngày sức khỏe toàn dân. 

  6. Sở Giáo dục và Đào tạo: Huy động 300 học sinh các Trường THPT trên 

địa bàn thành phố Vĩnh Yên và lực lượng cán bộ công chức, viên chức của ngành 

tham gia chạy tập thể. 

 7. Sở Tài chính: Thẩm định dự toán kinh phí, đề xuất UBND tỉnh cấp kinh 

phí cho các đơn vị tham gia tổ chức các hoạt động đảm bảo kịp thời. 

- Hướng dẫn thanh quyết toán theo quy định hiện hành. 

  8. Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Vĩnh Phúc, Sở Thông tin và Truyền 

thông, Cổng thông tin điện tử tỉnh: Tổ chức tuyên truyền, đưa tin cho Ngày chạy. 

    9. Điện lực Vĩnh phúc:  

  - Đảm bảo nguồn điện tổ chức Ngày chạy, sáng ngày 26/03/2017 tại khu 

vực Quảng trường Nhà hát tỉnh (từ 6h00' - 8h30'). 

  - Xây dựng và triển khai phương án dự phòng để sử lý kịp thời khi sảy ra sự 

cố mất điện. 

  10. Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các sở ban ngành, đoàn thể, UBND 

thành phố Vĩnh Yên: huy động lực lượng tham gia chạy tập thể theo kế hoạch. 

  11. Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị: 

 - Thành lập Ban tổ chức và chỉ đạo 100% xã, phường, thị trấn thuộc huyện 

triển khai kế hoạch Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. 

 - Chỉ đạo phòng Văn hóa thông tin xây dựng và trình Ủy ban nhân dân ban 

hành kế hoạch tổ chức ngày chạy vì sức khỏe toàn dân. 

 - Chọn 01 xã hoặc thị trấn tổ chức phát động điểm trong đó kết hợp tuyên 

truyền người dân tập luyện Thể dục thể thao (mỗi người tự chọn cho mình một 

môn để tập cho phù hợp). 

 - Căn cứ vào tình hình đặc điểm của cơ sở để phân công trực tiếp các thành 

viên Ban tổ chức đề chỉ đạo hướng dẫn thực hiện. 

 Kết thúc Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017, UBND các 

huyện, thành, thị tổ chức rút kinh nghiệm và tổng hợp báo cáo gửi về Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch (cơ quan thường trực) trước ngày 10 tháng 4 năm 2017, để 

tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

* Riêng Thành phố Vĩnh Yên kết hợp tổ chức Ngày chạy Olympic cùng với 

cấp tỉnh không tổ chức tại các xã, phường. 

  Tất cả các lực lượng tham gia chạy ở cấp tỉnh có mặt tại Quảng trường Nhà 

hát tỉnh vào lúc 6 giờ 00', ngày 26 tháng 3 năm 2017 để chuẩn bị cho Ngày chạy 
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Olympic vì sức khỏe toàn dân và ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe” 

năm 2017. 

 Trên đây là Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 

2017. Yêu cầu các huyện thành thị, các sở, ban ngành, đoàn thể  triển khai thực hiện, 

thường xuyên báo cáo kết quả, khó khăn vướng mắc (nếu có) qua Sở Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết. 

 

Nơi nhận:    

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh (B/c); 

- Tổng cục Thể dục Thể thao;  

- CPCT, CPVP; 

- Các sở, ban, ngành đoàn thể; 

- UBND các huyện, thành thị; 

- Lưu: VT, TH3. 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Vũ Việt Văn 
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