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KE HOACH
To chiuc tháng hoit dng th diic, th thao cho mi ngtrôi
và Ngày chiy Olympic vi sfrc khôe toàn dan giai doin 2021-2030
trên dja bàn tinh Ba Rja - Vflng Tàu
Nhm tip tçic trin khai Nghj quyt s 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 cüa
Hi nghj lan thu sáu Ban Chap hành Trung uang Dâng khóa XII ye tang cung
cong tác bào v, chàm soc và nâng cao sue khOe nhân dan trong tInh hInh mOi;
Can cü K hoach s 5214/KH-BVHTTDL ngày 26/12/2019 cüa B Van
hóa, Th thao và Du ljch ye vic to chüc tháng hoat dng the dçic, the thao cho
mci nguñ và Ngày chty Olympic vi sue khOe toàn dan giai doin 2020-2030;
Xét d nghj cüa Si Van Hóa và Th thao tai Th trInh s 11 5/TTr-SVHTT
ngày 05/10/202 1, Uy ban nhân dan tinh Ba Rja — Vüng Tàu ban hành Kê hoach
to chirc tháng boat dng the dijc, the thao cho mci ngu?ii và Ngày chy Olympic
vi sue khOe toàn dan giai doan 202 1-2030 trên da bàn tinh Ba Ra — Vüng Tàu,
cu the nhu sau:
I. M!JC filCH — YEU CAU
1. Mic dIch:
- Thit thirc k nim Ngày truyn thng ngành Th dçic th và Ngày Bác
Ho viêt bài "The diic và süc khOe" kêu gi dOng bào t.p the dic (27/3); K nim
Ngày thành 1p Doàn Thanh niên cong san Ho ChI Minh (26/3).
- Dng viên dông dão các tng l&p nhân dan tham gia tp 1uyn TDTT
hithng üng cuc 4n dng "Toàn dan rén luyn than the theo guang Bác Ho vi
dai" và Phong trào "Khôe de ltp nghip và git nuó'c" trong tuôi tré tinh Ba Ra
— Vüng Tàu; xây dimg Ngày chy Olympic vi sue khóe toàn dan tth thành mt
hoat dng truyên thông hang nãm, trng buóc xây di.rng thói quen tp luyn
TDTT thirèng xuyên gAn vói chucing trInh 10.000 bmfc chân môi ngày (theo Kê
hogch so 118/KU- UBND ngày 06/8/2019 cia Uy ban nhân dan tinh,), hang nàm
to chuc các giãi the thao quân chiing nhäm tiêp tiic thirc hin cuc vn dng
"Toàn dan rèn 1uyn than the theo gu'ong Bác HO vi dai" ('theo Quyêt djnh s
1806/QD-UBND ngày 16/7/2019 cia Uy ban nhân dan tinh,) nhàm nâng cao the
chat cho mQi nguYi, gop phân nâng cao suc khOe tr do nâng cao chat 1mng
cuc song cüa nhân dan trong tinh.
- Tuyên truyn sâu rng dn các cp, các ngành, các doàn th xã hi và
nhân dan trong tinh hiêu rO diiOng lôi, chñ truang eUa Dãng, chInh sách và pháp
1ut eüa Nba nu6c ye cOng tác TDTT. Tuyên truyên nâng cao nhn thuc ye vai
trO, nghia tác diing cüa vic luyn tQp TDTT nhäm nâng cao chat luçing cuc
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song cüa nhân dan, nâng cao sirc khOe, the thirc, tam vóc, xây dimg lôi song và
môi trung van hóa lành mtnh, gop phân cüng cô khôi dai doàn kêt toàn dan.
2. Yêu cu:
- UBND các huyn, thj xã, thành ph xây dirng k hotch, huâng dn trin
khai to chüc tháng boat dng the dçic, the thao cho mi ngui và Ngày chy
Olympic vi sirc khóe toàn dan giai doan 202 1-2030 tai các dan vj, dja phuang.
- Dy manh cOng tác tuyên truyn, 4n dng các tng hp nhân dan t1r ch9n
cho mInh nhQ'ng hoat dng TDTT phü hçip dê tp luyn hang ngày và tham gia
Ngày chy Olympic vi sue khOe toàn dan hang näm.
- Vic t chirc phãi an toàn, trang tr9ng, tit kim, hiu qua, tto dixçc khI
the sOi noi, hào himg tham gia cüa mi tang lrp nhân dan.
- Vn ctng các ngun lirc xà hi dóng gop cho cong tác t chüc các hott
dng TDTT và chüc Ngày chay Olympic.
II. QUY MO vA H!NH TH1JC TO CHC
1. Quy mô t chirc:
'

A

1.1. Doi vo'i cap tinh: Giao Sa Van boa va The thao chu tn phoi hcrp vcn
các Sâ, ban ngành, doàn the lien quan djnh kr 02 näm to chüc các boat dng the
diic, the thao cho mi ngui và Ngày chy Olympic vi süc khOe toàn dan và kêt
hçp to chüc các giâi the thao quân chüng, giãi the thao dântc cap tinh nhu: giài
Vit dã, Kéo co, Day gay, The diic duong sinh, Bong chuyên...
1.2. Di v&i cp huyn, thj xã, thành ph&
9
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- Hang näm, th chüc các boat dng th dc, th thao cho mci nguôi và
Ngày chy Olympic vi sirc khOe toàn dan theo 02 cap tr cap xã, phi.thng, thj trân
den cap huyn, thj xà, thành phô.
- Dam bâo tt cà 82 xã, phixông, thj trn trong tinh th chüc tháng hoat
dng the diic, the thao cho mci ngui và Ngày chy Olympic vi süc khOe toàn
dan hang nàm.
- Mi xã, phuè'ng, th trn vn dng các ca quan, doàn th, tnr&ng hçc,
dan vj quân di, cOng an và doanh nghip trên dja bàn mình quán l cüng tham
gia hoàc tO chüc riêng các boat dng TDTT và Ngày chy Olympic trong dan vj.
1.3. Riêng nám 2022 và các nám tip theo:
- Näm 2022, Uy ban nhân dan thành ph Ba Rja chçn 01 dja phucing th
chüc L phát dng diem vào tháng 3/2022 dê S& Van boa và The thao báo cáo
ye Bô Van hóa, The thao và Du 1ch, các nam tiêp theo thijc hin luân phiên
(Phu lyc kern theo).
- C&p tinh sê t chüc các mon th thao dan tc dir kin vào tháng 3/2022,
quy djnh cy the khi ban hành Diêu l H5i thao).
tai thành phO Ba Rja
(se
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2. Hlnh thfrc, thôi gian và da diem to chtrc:
2.1. HInh thu'c:
Thy theo tInh hInh diu kin, tInh hInh thçrc t ti các dja phuang, don vi
can phát huy tInh chü dng, sang tao trong vic to chüc tháng boat dng the diic,
the thao cho mi ngithi và Ngày chy Olympic vi süc khóe toàn dan, dông thai
phát dông phong trào "Toàn dan rèn 1uyn than the theo guong Bác Ho vi dai".
Dam bào an toàn, trang tr9ng, ti& kim. Các dja phrnmg có th t chüc
riêng hoc lông ghép vâi các boat dng the diic the thao chào mirng các ngày l
lan trong tháng 3 hang näm cüa dja phucing trên Co si chuang trInh gOm các
phân chInh nhix sau:
- Chào ca, hat Quc Ca.
- Tuyên b l do, giâi thiu dai biu.
- D9c "Lôi kêu gçi toàn dan tp th dic" cUa Chü tjch H ChI Minh.
- Phát biu khai mac.
- Dng thanh ho kh.0 hiu "Rèn luyn than th - Bão v T quc", "Rèn
1uyn than the - Kiên thiêt dat nithc", "The dc — KhOe".
- T chüc chay dng hành cir ly ti thiu 1km (dam bão chay ht cr ly).
- Cac dja phuong, dan vj có th t chüc thi chay giCa các khi ho.c long
ghép tO chirc các giãi the thao quân chüng. Sau khi kêt thüc các dçt chay, tO
chirc các hoat dng TDTT, các giâi the thao quân chüng nhu: The dc duO'ng
sinh, Bong chuyên hoi, Kéo co, Day gay, Nhãy bao bô, Bong dá, Bong chuyên,
Bong bàn, C tithng.
2.2. Trang trI, tuyên truyn:
- Trang trI dja dim t chirc Ngày chay Olympic mt cách trang trpng và
nghiêm tüc, treo bang rOn, khâu hiu, biêu ngtr, c?y, phun tai dja diem xuât phát
và ye dIch.
- Ni dung khu hiu tuyên truyn tai dja dim t chüc và trên du&ng ph
tp trung các ni dung sau:
+ "Toàn dan rèn luyn than th theo guang Bác H vi dai";
+ "KhOe d xây dimg và bào v T quc";
+ "Rèn luyn than th - Bào v T quc";
+ "Rén 1uyn than th - Kin thit dt nuOc";
+ "KST nim Ngày truyn thng ngành Th diic th thao Vit Nam;
+ "K nim Ngày thành ltp Doàn Thanh niên cong san Ho ChI Mirth;
+ Khtu hiu tuyen tmyn thirc hin nhim vii chInh trj cüa dja phuong.
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2.3. Thôi gian và d!a dim t chirc:
- Thai gian: t chüc các hoat dng th thao qun chüng và Ngày chty
Olympic vi süc khôe toàn dan trong tháng 3 hang näm.
- Dja dim: To chüc tti các xa, phumg, thj trn, các ca quan, dan vj,
trumg h9c; các dja diem cong cong trên dja bàn, thun tin cho cong tác tp
trung ngui dan tham gia.
3. Thành phn, dii ttrçrng tham dr, môi tham dir:
- Toàn th nhân dan cu trü trén dja bàn xã, phung, th tr,n (chu' j mài
nhibig ngu'ài tiêu biêu có uy tin trong nhán dán, huy dt5ng can b5, cong ch&c, viên
chu"c, giáo vien, hQc sinh, thanh thiêu niên; ly'c lupng vu trang dóng trên dja
bàn, các hói và doàn the; nhán dan, ngwài lao dç5ng, trén d/a bàn tham gia).
- Môi các dng chI lãnh dto Dâng, chInh quyn, mt trn, doàn th & các cp.
Dai biêu các cci quan dan vj, các doàn the, xi nghip dóng trên dja bàn cüng tham
gia ngày chy.
4. Kinh phi to chfrc Ngày chty Olympic:
Ngun kinh phi t chüc tü ngân sách dja phuang, kt hçip vâi huy dng xã
hi hóa cüa các thành phân trong xã hi.
III. TO CHC TH!C HIN vA PHAN CONG TRACH NHIM
1. S& Van hóa và Th thao:
- Là co quan thu&ng trirc chju trách nhim theo dOi, don dc kim tra vic
thirc hin ke hoch nay và huâng dn các dja phucing trong tinh tO chüc các hot
dng TDTT cho mci ngu&i trong tháng 3 và Ngày chy Olympic & các dja
phucing, dan vj, doàn the;
- Tham mixu cho UBND tinh thành l.p Ban Chi dio d theo dôi, chi dao
cong tác to chüc các hoat dng TDTT và Ngày chy Olympic theo tInh hInh
thirc tê hang näm.
- Diza ni dung t chüc các hoat dng TDTT cho mci ngu&i trong tháng 3
vâ Ngày chty Olympic cüa các huyn, thj xã, thành phô thành tiêu chi bat buc
dê dánh giá và xét thi dua, khen thu&ng cuôi näm.
- Tng hap Báo cáo v Uy ban nhân dan tinh Ba Ra — Vüng Tàu và B
Van boa, The thao và Du lch (qua Tong ciic TDTT) truIrc ngày 04/5 hang
Ham.
- T chüc các hoat dng TDTT d tuyên truyn v vai trô, tác diing cüa
TDTT dôi vâi vic bào v, nâng cao sicc khôe cho m9i ngu&i dan trong tinh.
- Xây d%mg dir toán kinh phi g11i Sâ Tài chInh thtm djnh trInh UBND tinh
xem xét, quyêt djnh.
2. S& TM chInh: Phi hap vol SO Van hóa và Th thao và các dan v có
lien quan rà soát, tham mini UBND tinh bO tn kinh phi dé thirc hin nhim v%1
tren tinh than hiu qua, tiêt kim, dat mi1c tiêu dê ra.
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3. S& Giáo dic và Dào to, Lien doàn lao dng tinh, Doàn TNCS H
ChI Minh tinh Ba Ria — Vflng Tàu: Chi dio các dan vj trirc thuc, các tris?Yng
bce dóng trén da bàn tinh tham gia dông th?yi cü can b, cong nhân viên chüc,
giáo vien, 1irc luçmg doàn viên thanh niên, hc sinh, sinh viên tIch circ tham d%r
các hoat dng TDTT cho mci ngixii trong tháng 3 và Ngày chty Olympic & các
dja phuang.
4. Cong an tinh, B CM huy Quân siy tinh, B CM huy B di Biên
phông tinh Va S& Giao thông van tãi: Bão dam an toàn, an ninh trt tr, dam
bào an toàn giao thông trong th&i gian diên ra các boat dng TDTT cho mçi
ngu&i trong tháng 3 và Ngày chy Olympic & các dja phuang. Cir can b chiên
si tham gia các hoat dng TDTT cho mi nglx&i trong tháng 3 cap tinh hang
11am.
5. S& Y t: phi hçip v&i S& Van boa và Th thao, UBND các huyn, thj xâ,
thành phô dam bào cOng tác y tê, cOng tác phông chông djch bnh, bô trI xe cap
ciru, to y tê trirc tai các nai diên ra các boat dng TDTT cho mi ngix&i trong
tháng 3 và Ngày chay Olympic các cap.
6. Be nghj Uy ban Mt trn To quôc Vit Nam tinh và các ti chIle
chInh trj-xã hi: Co van bàn tuyên truyên, 4n dng các doàn viên, hi viên và
các tang l&p nhân dan tIch c1rc hu&ng 1mg cuc 4n dng "Toàn dan rèn luyn
than the theo gtcclng Bác Ho vi dgi ", tham gia tháng hoat dng TDTT cho mci
ngu&i trong tháng 3 và Ngày chay Olympic vi süc khOe toàn dan các cap.
7. Bài Phát thanh và Truyn hInh tinh, Báo Ba Rja — Vüng Tàu: chü
dng day manh tuyên truyên ye vai trO, lqi Ich, tác dung cüa t.p 1uyn TDTT dOi
v&i slrc khOe. Các boat dng TDTT và Ngày chay Olympic vi sirc khOe toàn dan
hang 11am & các dja phuong, don vj trong tinh.
8. Uy ban nhân dan các huyn, thl xã, thành ph: Can dr vào tInh hInh
thirc té cüa dja phuong, chi dao phOng Van boa và Thông tin tham muu xây
dimg kê hoach to chirc các boat dng the d'çtc the thao và Ngày chay Olympic vI
sIre khôe toàn dan giai doan 2021 — 2030 trInh UBND huyn, tM xâ, thành phO
phê duyt (Kê hogch sau khi dd duçxc phê duyt, gz'ri ye SO' Van hóa và The thao
dê theo dôi, tOng hcip, báo cáo,), trong do can triên khai mt so nhim v11 sau:
- Trên do sâ K hoach dã dugc UBND các huyn, thj xã, thành phô phê
duyt, phông Van boa và Thông tin có tràch nhirn tham mint xây dirng kê
hoach chi tiêt, cu the cho tIrng 11am dê triên khai, tO chIrc thirc hin; chü dng
tham mini thành 1p Ban TO chirc dê to chirc các boat dng the dc, the thao cho
mci ngu&i trong tháng 3 và Ngày chay Olympic vi sIre khOe toàn dan;
- Phi hqp v&i cad ban, ngành, doàn th dóng trén dja bàn buy dng ti da
mci dOi tuçmg dc bit là can b, chiên si lire luqng vu trang, thanh thiêu lien,
h9c sinh, sinh viên, cong chIrc, viên chirc, ngu&i lao dng.... hien dang sinh
sOng, hec tip, lam vic trên dja bàn dung tham gia cad boat dng TDTT và Ngày
chy Olympic, nêu cao tinh than tir giác tp luyn và rén luyn TDTT thu&ng
xuyên.
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- Ban T chirc lap k hoach cà can bô và mYi lãnh dao UBND các cp ye
dr, hithng üng cüng tham gia các boat dng TDTT và Ngày chy Olympic tai
các xã, phu6ng, thj trân. Thành ltp to cOng tác thung triic dé chi dao, hung
dan các xã, phu?ng, thj trân trên dja bàn to chüc các hoat dng TDTT trong
tháng 3 và Ngày chy Olympic vi süc khóe toàn dan.
- B trI ngân sách hang näm d t?o thutn igi cho vic trin khai t chüc các
hott dng TDTT và Ngày chiy Olympic vi s1rc khôe toàn dan.
- Dua ni dung t chüc các hoat dng TDTT trong tháng 3 và Ngày chy
Olympic cüa các xã, phuèng, thj trân thành tiêu chI bat buc dê dánh giá xét thi
dua, khen thu&ng cuôi näm.
- Dy manh các boat dng tuyên truyn v vai trô, tác ding cüa TDTT
trong vic nâng cao sirc khOe và xây dirng lôi song lành manh den trng khu dan
cu, thôn ap, khu phô trong suôt qua trInh to chirc Ngày chy Olympic.
- Chü dng phi hgp, lien h các ngành chüc näng lien quan 6 dja phuang
h6 trg tO chüc các boat dng TDTT và Ngày chy Olympic. To chic ch9n
dumg chy tai khu virc trung tam, an toàn, thun lgi; dam báo an ninh trt tir,
giao thông trên dja bàn trong qua trinh to chüc.
IV. TONG KET, BAO CÁO
- K& thüc tháng t chüc các hoat dng th dic th thao và Ngày chy
Olympic vi si.'rc khöe toàn dan hang näm; cáchuyn, th xã, thành phO dánh giá
rut kinh nghim, dông thii báo cáo kêt qua tO chrc Ngày chy Olympic vi sirc
khOe toàn dan cüa tmg näm gi:ri ye Si Van boa và The thao (qua phông Quán l
TDTT) tru'&c ngày 15/4 hang nãm dê tong hgp, báo cáo B Van hóa, The thao
và Du ljch và Uy ban nhân dan tinh theo quy djnh.
- Can cir báo cáo cüa các ca quan, dan vj, dja phuang theo djnh kSr 05 näm
và tong kêt 10 näm, Si Van boa và The thao xem xét tham mu'u dê xuât B Van
boa, The thao và Du ljch và Uy ban nhân dan tinh khen thi.thng các dan vj, to
chüc, cá than cO thành tIch xuât sac trong to chüc tháng boat dng the diic the
thao cho mçi ng1Ii và Ngày chay Olympic vi sirc khOe toàn dan.
Trong qua trinh trin khai, thirc hin nu có phát sinh, vumg mc, các cci
quan, dan vj, dja phuang có kiên kjp thñ ye Si Van boa và The thao tinh dé
tong hçip, dê xuât Uy ban nhân dan tinh kjp thñ chi dao giài quyêt./.
Ncri nhân:
- Bô VHTTDL (b/c);
- ChU tjch UBND tinh (b/c);
- UBMTTQ VN tinh và các doàn the;
- Các S&, ban, ngành;
- Báo BRVT, Dài PTTH tinh;
- CVP.UBND tinh;
- UBND huyn, thj xa, thành pho;
- Luu; VT-VX3.

KT. CHU TECH
CHU T!CH%.
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tháng näm 2021

Phtuliic
Bang luân phiên don vj to chfrc diem
(kern theo Ké hogch so: 49 /KJJ-UBND ngày .tháng4onám 2021 cza Uy ban
nhân dan tinh Ba Rja — Vuing Tàu)

Nàm

Da phurong

Don v t churc dim

Ghi chü

2022

Thành ph Ba Rja

Cp xa

Do UBND thành ph ch9n

2023

Thj xä Phü M5

Cp xã

Do UBND thj x ch9n

2024

Thành ph Vüng Tàu

Ctp thãnh pM

UBND thành pM to chirc

2025

Huyn Long Din

Cp huyn

UBND huyn th chüc

2026

HuynDtDó

Cpx

DoUBNDhuynch9n

2027

Huyn Xuyên Mc

Cp huyn

UBND huyn to ehire

2028

Huyn Châu Diirc

Cp xä

Do UBND huyn ch9n

2029

Huyn Con Dão

Cp huyn

UBND huyn t chüc

2030

Th xã Phü M

Ctp thj x

UBND thj xä t chirc

