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Ba Rja - Ving Tàu, ngày ?-tháng4o nám 2021

QUYET D!NH
V vic ban hành Kê hoich trin khai thiuc hin Cuc vn dng "Toàn dan
rèn 1uyn than the theo gung Bác Ho vi di" giai doin 2021 - 2030
trên dja bàn tinh Ba RIa — Vüng Thu
CHU TECH UY BAN NHAN DAN TINH BA R!A — VUNG TAU
Can ci Luç2t To chi'c chInh quyn djaphu'o'ng ngày 19/6/2015, Lut tha di,
bO sung mç5t so diêu cia Luçit TO chác GiInh phz và Lu42t TO ch&c chInh quyên dja
phu'o'ngsO 47/2019/QHJ4 ngày 22/11/2019,
Can th Quyê't djnh s 1157/QD-BVHTTDL ngày 02/4/2021 cla Bç5 Van
hóa, The thao và Du ljch ye vWc ban hành Kê hogch triên khai thzrc hin Cu5c
v2n dç5ng "Toàn dan rèn luyn than the theo gu'oi'zg Bác HO vi dgi" giai dogn
2021 - 2030,
Xét d nghj cia SO' Van hóa và They thaotii TO' trinh soX 114/TTr-SVHTT
ngày 05/10/2021 ye vic ban hành Kê hogch triên khai thl!'c hiçn Cu3c vgn d5ng
"Toàn dan rèn luyçn than the theo gu'o'ng Bác Ho vi dgi" giai dogn 2021 — 2030
trên dja bàn tinh Ba Rja - Vüng Tàu,
QUYET DNH:
Diêu 1. Ban hành kern theo Quyêt djnh nay Kê hoch triên khai thirc
hin Cuôc 4n dng "Toàn dan rén 1uyn than the theo guo'ng Bác Ho vI di"
giai domn 2021 — 2030 trên dja bàn tinh Ba Rja - Vüng Tàu.
Diu 2. Quy& djnh nay có hiu lirc thi hành k tir ngày k.
Diu 3. Chánh Van phông UBND tjnh, Giám dc các Sâ, ban, ngành,
Thu trithng các Co quail, don vj có lien quan và Chu tjch UBND các huyn, thj
xã, thành phô chju trách thim thi hành Quyêt djnh nay.!.

No'inhân:
- Nhix Diêu 3;
- B VHTTDL (b/c);
- TTr.TU; TTr.HDND tinh (b/c);
- Chü tjch UBND tinh (b/c);
- Oy ban MTTQYN tinh v ctc t6 chCic doàn the;
- Luu: VT-VX7, VX3.c)

KT. CHU TICH
CHU T!CH

Trân Van Tuân
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BAN NHAN DAN
BA R!A — VUNG TAU

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tiy do - Hnh phñc

KE HOACH
Triên khai thirc hin Cuc vn dng
"Toàn dan rèn 1uyn than th theo gtro'ng Bác Ho vi di"
giai doin 2021 - 2030 trên dja bàn tinh Ba Rja — Wing Tan
1 /QD- UBND ngày 5Tháng 40 nárn 2021 cla
(Kern theo Quyêt djnh so
UBND tinh Ba Rja — Vüng Tàu)
Thirc hin chü trixcmg, dithng iM, chInh sách cüa Dàng và Nhà nuc v
phát triên the dic the thao theo tinh than Nghj quyêt Dti hi dai biêu toàn quôc
lan thu XIII cüa Dâng và Quyêt djnh so 2215/QD-TTg ngày 24/12/2020 cüa Thu
tithng ChInh phü ban hành Kê hoch triên khai thirc hin Kêt 1un so 76-KL/TW
ngày 04/6/2020 cüa B) ChInh trj khóa XII ye vic tiêp tiic thirc hin Nghj quyêt
so 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 cüa Ban chap hành Trung uang Dãng khóa XI ye
xây drng và phát triên van boa, con ngisi Vit Nam dáp irng yêu câu phát triên
ben vQng dat nithc, nhäm day manh phát triên si,1 nghip the diic the thao 0' nu0'c
ta trong giai dotn t0'i, dáp 1rng yeu câu nâng cao sue khOe, the lirc cüa nhân dan,
gop phan chuân bj nguôn nhân 1irc phc vi sr nghip cOng nghip hóa, hin dii
hóa dat nu0'c.
Can cü Nghj quyt Dai hOi di biu tinh Ba Rja — Vüng Tàu 1n thu VII,
nhim kr 2020-2025; Chucmg trInh hành dng so 01-CTr/TU ngày 24/11/2020
cüa Tinh üy tinh Ba Rja — VUng Thu ye thçrc hin Nghj quyêt Dai hi dai biêu
tinh Ba Rja — Vüng Tàu lan thu VII, nhim kSi 2020-2025; Kê hoach so 11 1/KHUBND ngày 29/7/202 1 cüa Uy ban nhân dântinh Ba Ria — Vüng Tàu ye kê
hoch hành dng thirc hin Kê hotch phát triên kinh te xã hi 05 nàm 202 12025 gàn vâi thirc hin Nghj quyêt Dti hi dai biêu toàn quôc lan thu XIII cüa
Dàng và Quyêt djnh sO 1157/QD-BVHTTDL ngày 02/4/202 1 cüa B Van hóa,
The thao và Du ljch ye vic ban hành Kê hotch triên khai Cuc 4n dng "Toàn
dan rèn luyn than the theo guo'ng Bác Ho vi dai" giai doan 2021 - 2030; Uy ban
nhân dan tinh Ba Rja — Wing Tàu ban hành Kê hoach trien khai Cuc vn dng
"Toàn dan rèn luyn than the theo giicmg Bác Ho vi dai" giai doin 2021 - 2030
trén da bàn tinh Ba Ria — Wing Tàu (san day gi tat là Cuc 4n dng) v0'i
nhung ni dung nhu sau:
I. MUC IMCH, YEU CAU
1. Mçic dIch
- Hu0'ng dn các ca quan, dan vj, dja phuo'ng, các ngành, doàn th xã hi
to chuc trien khai thirc hin thOng nhât, hiu qua Cuc vn dng "Toàn dan rèn
luyn than the theo guo'ng Bác Ho vi dai" qua do gop phan nâng cao nhn thüc
cüa nhan dan ye vj trI, vai trO, tác dung cüa tp 1uyn the dc the thao trong vic
nang cao sue khOe, the 1irc, giáo d%lc dao due, chI, nhân each, day lüi cac t
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nan xã hi, dào t?o ngun nhân 1irc phiic vi sir nghip xây dirng và bão v
To quôc Vit Nam XHCN.
- Thông qua Cuc 4n &ng nh&m 4n dng nhân dan tir ch9n cho mInh
mon the thao phu hp dê tap luyên va tao thoi quen hoatdOng, van dông hp ly
suôt di dê nâng cao sirc khOe, the chat vi miic tiêu: "MOi mt ngithi dan mnh
khOe, tue là ea nuâe manh khOe", "Dan cu?mg thI Quôc thjnh" thu Chü tjch Ho
ChI Minh hang mong mun. Phát trin phong trào The dic the thao (TDTT)
quân chüng, dc bit tai vüng dông bào dan tc thiêu sO và huyn dào.
2. Yêu cu
- Trin khai Cuc 4n dng "Toàn dan rèn luyn than th theo guing Bác
Ho vi dai" giai doan 2021 - 2030 gàn vói Cuc 4n dng "Toàn dan doàn két
xây dijng nông thôn mói, do thj van minh" và phong trào "Toàn dan doàn kêt
xây dirng di sOng van hóa".
- Phát buy vai trô tir quail, tInh sang tto cüa cong dng dan cu trong vic
triên khai tO chirc thuc hiên Cuôc van dng, lay khu dan cu, c quail, &m vj, dja
phucing, trung h9c là dja bàn chInh dê triên khai Cuc 4n dng, dông thyi là
c sâ dê dê ra ni dung, tiêu chI dé dánh giá hiu qua cüa Cuc 4n dng; các co
quail, don vj, dja phuong có lien quan phát huy tinh than trách nhim trong cong
tác hurng dan, theo dOi, dánh giá kêt qua thirc hin các ni dung và chi tiêu cüa
Cuc vn dng.
- Triên khai, t chirc thirc hin Cuc 4n dng phãi dam bao thit thrc,
chat luong và hiu qua, gän vâi vic day manh cOng tác phông chông djch bnh,
bào dam an ninh, an toàn cho mi nguôi tham gia; vic dánh giá kêt qua Cuc
vn dng phâi thirc chat, khách quail, tao dng lirc thüc day các phong trào thi
dua; ghi nhn và kjp th?yi khen thithng nhftng dóng gop tIch ctrc cüa các tO chuc,
cá nhân các cap trong to chuc th1rc hin Cuc 4n dng.
ii. Ac CIII TIEU PHAN DAU
1.S ngui tham gia luyn tp TDTT thithng xuyên dn näm 2025 dat t'
1 trên 3 9,8% và nàm 2030 dat t' l trên 42% dan sO.
2. S gia dInh luyn tap TDTT dn näm 2025 dat t' 1 tren 5 1,71% và
näm 2030 dat tT l tren 53% sO h gia dInh.
3. Dn näm 2030 dat 100% s xâ, phuông, thj trn có thit ché van hóa,
the thao Co s dat chuân theo quy djnh cüa B Van hóa, The thao và Du ljch và
mi xã, phuèng, thj trân có It nhât 03 câu lac b the diic the thao Co s trâ len
('dup'c thành 1p và cong nhn theo quy djnh cüa pháp
4. Th diic, th thao tru&ng hoc:
- S tnrng dai bce, cao ding, trung cp và day ngh thixc hin chuong
trInh the thao ngoi khóa dat 95% vào näm 2025 và 98% vào nàm 2030. Phân
dâu trên 90% bce sith, sith viên dat chuân ye tiêu chuân rèn 1uyn than the nàm
2025 và 98% vào nam 2030.
- 100% co sâ giáo dc ph thông duy tn thuèng xuyên t.p th diic bui
sang, giüa gi; trong do cO 40% co sâ to chuc day boi cho bce sinh; 70% co s
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giáo diic ph thông, giáo dçic ngh nghip t chirc day hotc ph bin các mon vO
thut cô truyên Vit Nam vào nam 2025 và có 50% Co sO to chirc day boi cho
hQc sinh; 85% Co s& giáo diic phô thOng, giáo diic nghê nghip to chirc day hoc
phô biên các mon vo thutt cô truyên Vit Nam vào 11am 2030;
- Näm 2025, có 70% s tris?lng btc ph thông (Tiu h9c, THCS, THPT)
có tü 02-03 câu lac bO TDTT trong trung h9c, có h thông co sâ vt chat dü
phiic vii cho hoat dng TDTT, có dü giáo viên và huóiig dan viên TDTT, thirc
hin tot hoat dng the thao ngoai khóa và den näm 2030 dat tü 85 - 90% tong so
truYng.
- S h9c sinh duçic dánh giá và phân loai th 1rc theo tiêu chun rèn 1uyn
than the (ten näm 2025 dat trên 90% và den näm 2030 dat trên 95% tong so hçc
sinh bc phô thông các cap.
5. Th diic, th thao trong 1%rc hrçmg vU trang:
a) Trong quân di nhân dan:
- 1 dan vj t chirc các hoat dng TDTT thung xuyên dat 100%.
- TS' 1 don vj thrc hin dü chizang trInh rèn 1uyn than th can b, chin
s5 theo quy djnh dat 100%.
- T$' 1 don vj dat tiêu chun t chüc rèn 1uyn than th theo quy djnh dat
100%.
- TS' i can b, chiên s5' rèn luyn TDTT thuè'ng xuyên dat 100%.
- T5' i can b, chin s dat tiêu chun rèn luyn th 1irc theo quy dnh dat
100% tth len.
- T i can b, chin si bitt boi dat tü 100% trâ len;
- 100% dan vj (cp trung doàn) có khu san tp luyn th thao co bàn, trên
80% don vj CC) ho boi don giân.
b) Trong 1rc krçmg cong an nhân dan:
- T5' l các don vj t chüc các hoat dng TDTT thumg xuyên dat 100%.
- T' l các dan vj dat tiêu chun rèn 1uyn th lirc theo quy djnh dat
100%.
- T' lê can b, chin s' tham gia kim tra tiêu chuân rèn luyn th lirc
theo quy djnh dat 100%.
- T5' 1 can b, chin s5' (tat tiêu chun rèn 1uyn th 1irc theo quy djnh dat
100%.
- T 1 can b, chiên s5i tp 1uyn TDTT thu?mg xuyên dat 100%.
- T5' 1 can b, chin si bitt boi dat tix 95% tr len.
- Cong an các huyn, thành ph trên dja bàn tinh có co si 4t chit, san bäi
co bàn và thung xuyên hoat dng the dye, the thao dat 100%.
6. 100% xa, phung, thj trk; cc huyn, thj xa, thành ph6 th chtrc Dai hOi
TDTT CáC cap; 100% dan vj cap xà tO chirc tháng hoat dng the thao cho mci
ngui và Ngày chy Olympic vi s1rc khOe toàn dan.

5
III. NQI DUNG
1. Tuyên truyn, trin khai Cuc vn dng "Toàn dan rèn 1uyn than
the theo gtro'ng Bác Ho vi di" giai don 2021 - 2030 dam bão thông nhât,
hiu qua, phñ hçrp v&i tInh hInh thrc tin cüa các dja phung, do'n vj
- T chüc các hInh thüc ph bin, tuyên truyn sâu rng den các cap, các
ngành, các doàn the va nhân dan ye Cuc vn dng "Toàn dan rèn 1uyn than
the theo grnmg Bác Ho vi di", các chü trizcing cüa Dãng, chInh sách, pháp lutt
cUa Nhà nuâc ye TDTT,
- T chüc Ngày chy Olympic vi süc khóe toàn dan và các hoat dng
TDTT trong djp tháng 3 hang nàm nhãm tuyên truyên ye nghia, tác diing cüa
vic luyn tp TDTT dê nâng cao sirc khóe, phát triên tam vóc, the hrc, phông,
chông bnh tat; dông thii vn dng mi nguYi hra ch9n mon the thao thIch hçp,
cách thCrc luyn tp phü hçrp vói tixng dôi tuçing, lüa tuôi, giâi tInh, vüng mien,
tInh trng sirc khOe dê duy trI nê nêp, thói quen thumg xuyên luyn t.p hang
ngày.
- Ciii th boa Cuc 4n dng, các Chj thj, Nghj quyt, K hotch, Chin
luçc, các chü truang, chInh sách cüa Dáng, Quôc hi và ChInh phü ye cong tác
TDTT thông qua vic ban hành và triên khai Chucing trInh, Kê hoach, Dê an, Dir
an cüa các dcm vi, djaphuo'ng dam bão thiêt thirc, hiu qua, phà hqp vi diêu
kin thirc tiên và nhu câu luyn tip TDTT cüa nhân dan.
2. Xây dy'ng mung hrói hu'&ng dn toàn dan tp 1uyn th dye, th
thao thIng each dê nâng cao sfrc khôe, phát trin tm vóc the 1irc, cal thin
do'i song van hóa tinh than và phông chông bnh tt
- Xây dmg, pM bin tài lieu, tranh ãnh, video clip huàng dn luyn tp
TDTT phü hcp lüa tuOi, gith tInh, vüng mien, tInh trng src khOe cUa ngithi
dan: hithng dan kiên thüc TDTT; hithng dan chuyên môn, k5 thut các mOn the
thao t& dan gián den nâng cao; huàng dn các phuang pháp tp luyn TDTT
dung cách; huo'ng dan các nguyen täc dam bão v sinh, an toàn, phông chong tai
nan, chân thrnmg khi tp luyn;...
- To chüc dào tao, tp hun bM duong kin thüc, nghip viii v hthng dn
tp luyn TDTT nhäm xây dimg di ngü can b, huân luyn viên, giáo viên,
cong tác viên, hithng dan viên cho các ngành, doàn the, các dan vj, xã, phithng,
tnthng h9c và các doanh nghip cung cap djch vii huàng dan tp luyn và thi
dâu các mon TDTT.
- Phát trin các mô hInh t, dci, nhóm, các câu lac b TDTT; các dan yj,
cá nhan cung cap djch vii hu&ng dn ttp 1uyn TDTT da dng, phong phü, dam
bão các dieu kin ye v sinh an toàn, nhân viên chuyên môn, co s vt chat,
trang thiet bj the thao theo quy djnh nhàm tao diêu kin cho nhân dan tp TDTT
thun lgi, hiu qua.
3. PMi hqp lien ngành v quãn 1, chi do, hiróng dn phát trin
phong trào the dye the thao cho mi dôi ttrng
- K kt yà trin khai Chuang trInh, K hoach pMi hçip gita ngành Van
hóa và The thao vOi các ban, ngành, doàn the, doanh nghip ye chi dao, quán l,
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huó'ng dn t chirc các hoat dng TDTT trong khi nông dan, can b, cong
nhan, vien chüc, lao dng, phii nEt, doàn vien, thanh thiêu nhi, ngithi cao tuôi,
nguôi khuyêt tat, hçc sinh, sinh vien, dông bào dan tc thiêu so vâ khôi can b,
chiên s5 lirc luçing vu trang.
- Trin khai Cuc 4n dng trong cong tác gia dInh nh.m phát huy vai trô
giiong rnau, tIch circ cüa các thành vien trong gia dInh tham gia tp luyn the
diic, the thao, xay dirng gia dInh the thao; các bc phit huynh quan tam dâu tu
kinh phi, trang phiic, diing cii, tao diêu kin cho tré em, h9c sinh, sinh viên dugc
vui choi giâi trI, rèn luyn the chat, tp luyn thi dâu các mon the thao.
- Phi hçip kim tra, hixng dn các doanh nghip, cci sâ, cá nhân t chüc
boat dng the dic, the thao, dc bit dôi vói các djch vii hithng dan tp luyn
TDTT trên các kênh thông tin, truyên thông, mng xâ hi nhàm quân l, huó'ng
dan các co s& dam bâo yêu câu chuyên mOn và tirng buôc nâng cao chat 1ixçng
huó'ng dn tp 1uyn cho nhân dan.
4. Ti chuc giãi thi du các mon th thao nhãm khuyn khIch, thñc
day phong trào Iuyn tp th diic the thao cüa nhân dan
- Các co quan, don vj, dja phuo'ng; các hi, doàn th; xA, phiiing, thj trn
trithng h9c; các Hôi the thao cap tinh quan tam tO chi'rc các hi thi, giãi thi du
các mon the thao, dai hi the diic, the thao nhäm tao dng lirc thi dua phân khâi
và khuyên khIch, thüc day phong trào tp luyn TDTT trong khOi nông dan, can
b, cOng nhân viên chüc, lao dng, phii nu, thanh thiêu nhi, ngithi cao tui,
ngi.thi khuyêt tat, dOng bào dan tc thiêu sO, bce sinh, sinh viên và khôi can b,
chiên s5 1irc luçmg vu trang.
- Khuyn khich CáC co quan, don vj, dja phuong t chirc giãi thi, hi thi
van boa, the thao các dan tc gän vci vic suu tam, bâo ton và phát triên các
mon the thao dan tc, các trO choi dan gian.
5.Du tir nguôn 1uyctrin khai Cuc 4n dng "Toàn dan rèn 1uyn
than the theo gtro'ng Bac Ho vi du giai doin 2021 - 2030
- Các co quan, don vj, dja phuong, doàn th xây dimg k hoach t chirc
cac hoat dng TDTT; dông thi quan tam dâu tu kinh phi, qu5 dat, co sâ 4t
chat và bô tn thôi gian phü hçip dê can b, chiên s5 hrc luçmg vu trang, cOng
nhân vien chirc, lao dông, hoc sinh, sinh viên và mi dOi tuqng tham gia tp
1uyn, thi dâu the diic the thao rèn luyn the chat và tinh than.
- Cüng cé vâ phát trin h thng thit ch v TDTT qu.n chüng i co si.
Xây dimg mô hInh diem ye co sy vt chat và to chüc hoat dng TDTT tai các
thôn, buOn, to dan phô và xâ, phu&ng, thj tran.
- Dy manh xã hi boa, 4n dng cac doanh nghip, th chirc Va cá nhan h
trçY kinh phi, dâu tu eo s& 4t chat va tO cht'rc eáe loai hInh huâng dan ttp luyn
TDTT dam bâo tinh khoa hçc, dáp 1rng yêu câu chuyên mon và phü hçp vói nhu
câu thuc tien cüa nhân dan.
- Kin toàn b may TDTT các cp, ngành và co s; dào tao và b trI di
ngü can b, giáo viên, huàng dan vien, cong tac vien TDTT dam bão chuyen
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môn, nghiêp v1i, trInh d và näng 1irc dáp üng yêu cu phát trin phong trào
TDTT trong tInh hInh mdi.
6. Nhân rng nhirng mô hlnh, din hInh trin khai tot Cuc 4n dng
- Thng kê s 1iu, dánh gia k& qua hang 11am v phong trào TDTT quân
chüng, cong tác giáo diic the chat, hoat dng the thao nhà tru&ng trong khôi h9c
sinh, sinh viên và cong tác rèn 1uyn the lirc, the thao ngoi khóa cUa can b,
chiên si' lirc lucing vu trang.
- Xây dirng và nhân rng mô hInh, din hInh tiên tin, each thirc trin khai
hiu qua ye Cuc vtn dng "Toàn dan rén 1uyn than the theo gucing Bác Ho vi
dai" trên dja bàn toàn tinh.
- Hang näm tin hành tng kt, dánh giá rut kinh nghim kt qua trin
khai Cuc 4n dng; dông thai to chüc däng k thi dua, khen thrning cho cac t.p
the, cá nhân diên hInh, có dóng gop thành tIch xuât sac thirc hin Cuc vn dng
"Toàn dan rèn 1uyn than the theo gurang Bác Ho vi dai" và phát triên phong
trào TDTT.
IV. GIA! PHAP
1.Tang cung sir lânh dao, chi d.o cüa các cp üy Dàng, chInh quyn, sir
phoi hqp cUa các ban, ngành, doàn the trong vic tp trung nghiên ciru, sang tao,
dôi mâi ye ni dung, cách thüc triên khai Cuc 4n dng "Toàn dan rèn 1uyn
than the theo guang Bác Ho vi dai" giai doan 2021 - 2030 dat chat luqng, hiu
qua thiêt thrc, phü hçip vâi xu the phát triên cüa xã hi và xây drng con ngui
mi Vit Nam XHCN.
2. Xây dirng quy hoach, k hoach phát trin TDTT giai doan 2021 — 2025
và djnh hung den näm 2030 tai các dja phuang, các ngành Giáo diic và Dào
tao, Quân di, Cong an và các dan vj lien quan. Kin toàn b may TDTT các
dja phixang, tang cu&ng xay dixng và dào tao di ngü huâng dan viên, cong tác
viên TDTT i ca si.
3. Tang cung cong tác tuyên truyn nhm nâng cao nhn thirc cho can
b, dâng viên và các tang lifip nhân dan ye vai trô, vj trI phát triên sir nghip
TDTT trong vic nâng cao the chat toàn din, gop phân dào tao nguôn nhân 1rc,
xây drng van hóa, con ngui dáp irng yêu câu phát triên ben vüng, dông thai
nâng cao di sOng van hóa tinh than dê tr do tang cung sir lãnh dao, chi dao
cüa các cap Uy dãng, chInh quyên dOi vâi sir nghip phát trien TDTT.
4. Huy dng các ngun 1c ti'r ngan sách nba mthc và thu hut các ngun
1rc xà hi hóa cho phát trien phong trào TDTT; khuyên khIch phát triên kinh té
the thao và các to chüc, cá nhân tham gia các hoat dng san xuat, kinh doanh, to
chuc các djch vii tp 1uyn, thi dau TDTT.
5. PMi hqp chat ch vâi các Mt trn T qu& và các t chüc chInh trj xà hi, to chüc xä hi nghê nghip nhàm nâng cao khà nang thu hut dOng dào
qun chUng nhãn dan tham gia các hoat dng TDTT, phát huy nguOn 1irc và khã
nàng sang tao trong nhân dan.
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6. Tang cu&ng hçip tác quc t v th thao cho mi nguèi d tip cn vi
nhung nén TDTT tiên tiên trong vic phát triên the chat và nâng cao ct?i song
van boa tinh than cho nhân dan.
7. Tang cuông hiu lirc, hiu qua cong tác quãn 1 nhà nuâc, xây dçrng
van bàn quy phm pháp lut và dê xuât ca chê chInh sách ye 1mb virc TDTT dáp
ing yeu câu phát triên kinh tê, xä hi trong tInh hInh mâi. Kjp thôi tham rnu'u
cho cap üy dàng, chInh quyên ban hành các chi thj, nghj quyêt, ké hoch, de an,
chucing trInh hành dng trong linh virc TDTT.
8. Biu duong, khen thuâng nhân rng các din hInh tiên tiên trong Cuc
vn dng "Toàn dan rèn 1uyn than the theo gixang Bác Ho vi di" trên các
phuong tin thông tin dai chüng. Quan tam chäm lo di song vt chat, tinh than
cho di ngü lam cong tác TDTT, tuyên duong, khen thuâng kjp th?i các cá
nhân, tap the tiêu biêu trong Cuc 4n dng vào djp so ket, tOng kêt djnh k'
hang nàm, 5 näm và Ca giai doan.
9. Thu&ng xuyên t chirc các giài thi du, các hoat dng TDTT, kiên trI
vn dng, hithng dan ngithi dan tham gia rèn luyn TDTT dê tang cung sirc
khOe, phitc v11 lao dng và hçc tap, khOe dê xây dirng và bào v To quôc.
V. KINH PHI
1. Kinh phi trin khai Cuc 4n dng "Toàn dan rèn luyn than th theo
gllclng Bác Ho vi di" giai doan 2021 - 2030 duçic bô tn trong dr toán chi ngân
sách nhà nuâc hang näm, các don vj chü dng 1p dir toán kinh phi, trInh Co
quan có thâm quyên phê duyt.
2. Can cü các thim v11 ducc giao, các dja phuong, dcin vi lien quan chü
dng xây dirng kê hoch, 1p dir toán chi hang näm theo phân Cap ngân sách nhà
nurc hin hành.
3. Các ngun kinh phi tài trq cüa các t chrc, cá nhân trong và ngoài
nuc, các nguôn thu hqp pháp khác.
VI. TO CH15'C THVC HIN
1. S& Van hóa và Th thao
- Là co quan thu?mg trirc chju trách thim hithng dn, theo dOi, don d&,
kiem tra vic thirc hin Ké hoach nay.
- Phi hqp vi các co quan báo chI, truyn hInh dja phuong; các sâ, ban,
ngành, doàn the; các Hi the thao cap tinh day mnh cong tác thông tin, truyen
thông ye Cuc 4n dng "Toàn dan rén 1uyn than the theo guong Bác HO vi
di"; ye chü truong, chInh sách, pháp 1ut cüa Dãng, Nba nithc, các chixang
trInb, k hoach, d an, du an và môt sO quy djnb mi cüa Lut sira dOi, bO sung
mt sO dieu cüa Lut the diic the thao lien quan den cOng tác TDTT.
+ Tuyen truyn, nâng cao nhn thirc v vai trô, igi Ich, tác dng cüa tp
1uyn TDTT dôi yâi sue khóe. Tuyên truyên, vn dng, huóng dan ngthi dan
duy tn nê nêp, thói quen thung xuyên 1uyn tp TDTT d nâng cao sue khóe,
phat trin tm vóc th luc, cài thin di sOng van hóa, tinh than và phông, chOng
bnh tat.
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+ Tuyên truyn, nâng cao nhân thüc và trách nhim cüa các cap, các
ngành, gia dInh, nhà tru&ng và xã hi dôi vâi vic phát triên giáo diic the chat và
the thao tru&ng hçc, tuyên truyên ye vi trI, vai trô, tác dung và tam quan tr9ng
cüa giáo diic the chat và the thao tru&ng h9c trong di ngü can b, giáo viên, hc
sinh, sinh viên.
- Lng ghép trin khai Cuc vn dng "Toàn dan rèn luyn than th theo
guong Bác Ho vi dai" gän vOi phong trào "Toàn dan doàn kêt xây dimg diii song
van hóa" và Cuc vn dng "Toàn dan doàn kêt xây dimg nông thôn mâi, do thj
van minh".
- Phi hqp vi CC CO quan lien quan xây dirng vàtrin khai th%rc hin các
ni dung chuong trInh phôi hqp giüa Si Van hóa và The thao von Cong an tinh,
B Chi huy B dOi biên phông tinh, B Chi huy Quân sir tinh, Trai giam Xuyên
Moe thuôc Cue (dO), B Cong an, S Giáo dc và Dào tao, Lien doàn Lao
dng tinh, Tinh doàn, Hi Nông dan tinh, Hi Nguoni cao tuôi tinh va cac son,
ngành doàn the khác ye day manh phát triên the diic, the thao trong các dOi
tuçmg là can b, cong than viên chirc, nguoni lao dng và nhân dan.
- Hi.thng dan, don dc, thuonng xuyên kim tra, nm bt tInh hInh trin
khai thiic hin Cuc 4n dng cüa các co quan, dcm vj, dja phuo'ng, ngành lien
quan; kjp thai dê xuât, bô sung các ni dung, chi tiêu, giâi pháp de triên khai
hiu qua Cuc 4n dng.
- Xây dirng dir toán kinh phi gui Sti Tài chInh thm djnh trInh UBND tinh
xem xét, quyêt djnh.
- Djnh k5' tham mixu Uy ban than dan tith so k&, tng kt, dánh giá k&
qua triên khai thirc hin Cuc 4n dng trên dja bàn toàn tith; tong hcip, báo cáo
Uy ban nhân dan tinh, B Van hóa, The thao và Du ljch kêt qua thi;rc hin Cuc
vtn dng theo quy djnh. Phôi hçp vOi the co quan, don vj, to chüc, dja phuang
Iira ch9n, dê xuât UBND tinh khen thuâng kjp thai cho các to chüc, tp the, cá
nhãn, có thàth tich xuât sac trong so kêt, tong kêt thçrc hin Cuc vn dng "Toàn
dan rèn luyn than the theo guong Bác Ho vi dai" giai doan 2021 — 2030 trên dja
bàn tinh Ba Rja — Vüng Tàu.
2. S& Giáo dye và Dào tio: Chi dao các don vj trirc thuOc, các trixonng
hc dóng trên dja bàn tinh tich c11C tham gia các hoat dng TDTT dc bit là
Ngày chay Olympic vI sirc khOe toàn dan a các da phuang, dông thai dam bão
hoàn thàth các chi tiêu the dc, the thao trong truang hçc (chi tiêu 4);
3. Cong an tinh, B Chi huy Quân si' tinh, B Clii huy B di Biên
phông tinh: Bâo dam an nith tr.t tçr trong thai gian diên ra các hoat dng
TDTT; Ci'r can b, chiên si tham gia các hoat dng TDTT cho mi nguai dc
bit là Ngày chy Olympic vi sue khOe toàn dan a các dja phuong và cap tinh
trong tháng 3 hang näm. Dông thai dam bão hoàn thành các chi tiêu the dic, the
thao trong lirc lung vu trang (chi tiêu 5).
4. S& Ni vu tinh:
- PMi hop vâi Sâ Vn hóa và Th thao thm djnh h so trIth UBND tith
khen thi.râng dt xuât cho các to chuc, tp the, cá than, có thàth tIch xuât sac trong
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sc kt, tng k& thirc hin Cuc vn dng "Toàn dan rèn luyn than the theo
gucng Bác Ho vi di" giai doan 2021 — 2030 trên dja bàn tinh Ba Rja — Vüng
Thu.
5. S& Y té: Phihqp vói Si Van boa và Th thao, UBND các huyn, thj
xâ, thành phô hithng dan cong tác phOng chông djch bnh, dam bâo cong tác y tê
tti các nai diên ra các hoat dng TDTT cho mci ngui và Ngày chy Olympic vi
si'rc khOe toàn dan các cap hang näm.
6. S& Tài chInh: Phi hap vth Sâ VAn boa và Th thao và các don vj có
lien quan rà soát, tham mru UBND tinh bô trI kinh phi dê thirc hin nhim vi1
trên tinh than hiu qua, tiêt kim, dt miic tiêu dê ra.
7. Ban Dan tc, Ban dii din Hi Ngirbi cao tnh, Hi Chat dc Da cam
Va Bão trçr xa hi tinh thuc SO' Lao dng, Thtro'ng binh và Xã hi: Hang
nAm phôi hap vâi Sâ VAn hóa và The thao xây dirng kê hoach triên khai các
chuang trinh, de an, các boat dng dng VAn hóa — The thao, ngày hi lien quan
den sr phát triên phong trào the diic, the thao trong nguñ cao tuôi, nguñ khuyêt
tt và vüng dông dan tc thiêu sO.
8. D ngh Uy ban Mt trn To quôc Vit Nam tinh và các t chtrc
chinh tr!-xa h9i, Lien doan lao d9ng tinh, Doan TNCS Ho Clii Minh tmh Ba
R!a — Viing Tan: Can cü chüc nAng, thim v11 cüa co quan, dan vj chi dao các
dm vj trirc thuc cO hInh thüc tuyên truyên, 4n dng các doàn vien, hi viên và
các tang ip nhân dan tIch circ huâng irng Cuc v.n dng "Toàn dan rèn luyn
than the theo gu'o'ng Bác Ho vi dgi ", tham gia tháng hoat dng TDTT cho mi
nguñ trong tháng 3 và Ngày chy Olympic vi süc khOe toàn dan các cap.
9. Dài Phát thanh Va Truyn hInh tinh, Báo Ba Ria — Vüng Tan: Chü
trI, xây d%rng kê hoach day manh tuyên truyen ye vai trO, lçii ich, tác diing cüa
tp luyn TDTT dôi vói süc khOe. Các hoit dng TDTT trong toàn tinh, dtc bit
là Ngày chay Olympic vi süc khOe toàn dan hang nAm a các cci quan, dan vj, dja
phucmg trong tinh.
10. Các co quan, ban, ngành, doan th lien quan: CAn c1r chirc nang,
nhim vii cüa ca quan, dan vj và ni dung, chi tiêu phát triên trong ke hoach
nay; các ca quan, dan vj xay drng kê hoach triên khai th?c hin Cuc 4n dng
phü hap vai tInh hInh và diêu kin thirc tê tai co quan, dan vj nhAm day math
phong trào the d1ic, the thao trong can b, cong nhân vien chüc, lao dng, phii
ntt, doàn viên, thanh thiêu nhi, nguai cao tuOi, ngithi khuyêt tat.
11. Uy ban nhân dan các huyn, thi xã, thành ph:
- CAn cü K hoach nay và tInh hIth thiic tin cüa dja phuang, dan vj xay
dimg k hoach triên khai CuOc 4n dng "Toàn dan rèn luyn than the theo
guang Bác Ho vi dai" giai doan 2021 - 2030 tai dja phuang, dan vj và trien khai
dông b các ni dung, thim vii, giài pháp dê dat dugc mitc dich, chi tieu, yeu
câu dt ra.
- Phé,i hap vOi các co quan truyn thông dy math tuyên truyn v vai
trO, lgi ich, tác diing cüa tp luyn TDTT dOi vai süc khOe. Tuyen truyen, vgtn
dng, hu&ng dan nguai dan duy trI ne nêp, thói quen thuang xuyen luyn tp
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TDTT d nâng cao sirc khôe, phát trin tm vóc th 1irc, cãi thin di sang van
hóa, tinh than và phông, chông beth tat.
- Chi dto, hi.thng dan, don dc, kim tra các xâ, phu&ig, thj trn, các co
quan, dan vi true thuôc trên dia ban xây dung kê hoach, triên khai to chuc Cuôc
vn dng. Kjp thtyi dê xuât bô sung, s1ra dôi Co chê chInh sách, giãi pháp dê triên
khai có hiu qua Cuc vn dng.
VII. TONG KET, DANH GIA, RUT KINH NGHIM
Theo djnh k' hang näm, 5 näm, 10 nàm, các dja phuang, các ban, ngành,
doàn the tiên hành so kêt, tong két, dánh giá và riit kinh nghim, khen thu&ng
cho các co quail, dan vj, tO chi'rc, dja phixcmg, Ca nhân tO chüc tOt Cuc vn
dng. Gi:ri báo cáo kêt qua to chirc triên khai Cuc 4n dng ye Uy ban nhân dan
tinh (qua S& Van hoá và The thao tinh) truOc ngày 30 tháng 11 hang näm.
Can cü báo cáo, d xu.t cüa các co quail, don vj, dja phuang; so, ban,
ngành, doàn the; lirc luçmg vii trang theo djnh kS' hang nãm, 5 näm, 10 nàm, SO
Van boa và The thao xem xét, thâm djnh, dé nghj Uy ban nhân dan tinh to chüc
so kêt, tOng két và khen thuOng các co quan, don vj, to chüc, dja phuang, các
nhân có thânh tIch xuât sac trong to chcrc triên khai CuOc vn dng.
Trong qua trInh trin khai, thçrc hin nu Co phát sinh, vuOng mtc can
thông tin kjp thOi ye Uy ban nhân dan tinh (qua SO Van hóa và The thao) dê
dixçic huOng dan và giâi quyêt./.

