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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ EALY 

 

Số:           /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

         Ealy, ngày  14 tháng  03  năm 2023 

 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân xã Ea Ly năm 2023 

 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2023 của UBND 

huyện Sông Hinh về tổ chức Tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và  

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023; 

Uỷ ban nhân dân xã Ea Ly xây dựng kế hoạch tổ chức ngày chạy Olympic toàn 

dân tại địa bàn xã như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

- Kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Ngành thể dục, thể thao và ngày Bác Hồ  viết 

bài “Thể dục và sức khỏe” kêu gọi đồng bào tập thể dục (27/3/1946-27/3/2023); 93 

năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh (26/3/1930 – 

26/3/2023). 

- Động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể dục- thể thao 

(TDTT) 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 xã góp phần 

nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa 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 củng cố khối 

đại đoàn kết toàn dân. 

2. Yêu cầu: 

- Ban nhân dân các thôn, buôn, đơn vị trường học, trạm y tế xã, đoàn thể cơ quan 

nhà nước và tư nhân vận động nhân dân, công nhân, cán bộ, công chức, viên chức 

tham gia chạy Olympic toàn dân địa phương. 

- 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. 

- Huy động tối đa các nguồn lực xã hội đóng góp trong công tác tổ chức ngày 

chạy Olympic. 

II. QUY MÔ VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC 

  1. Quy mô:  
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        - Nhân dân trên địa bàn xã huy động tối thiểu 10% nhân dân tại địa phương tham 

gia. Các đơn vị trường học, trạm y tế, đoàn thể cơ quan nhà nước huy động 100% cán 

bộ, công chức, viên chức tham gia ngày chạy Olympic. 

2. Nội dung chương trình, thời gian, địa điểm và thành phần tham gia: 

2.1. Nội dung chương trình bao gồm: 

        - Chào cờ, hát Quốc ca. 

        - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 

        - Phát biểu khai mạc của Ban tổ chức, lồng ghép với lễ kỷ niệm 77 năm ngày thể 

thao Việt Nam (27/03/1946-27/03/2023). 

        - 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 trụ sở UBND xã vào trường Tiểu học Tân 

Lập. 

2.2. Thời gian: Thời gian khai mạc lúc 7 giờ 00, ngày 24/03/2023(thứ sáu). 

2.3.  Địa điểm: Tại UBND xã Ealy 

2.4. Thành phần tham gia ngày chạy Olympic:  
- Đoàn thanh niên vận động tất cả đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã tham gia. 

- Các trường, trạm y tế trên địa bàn xã huy động tất cả cán bộ, công chức, viên 

chức, học sinh của đơn vị mình tham gia đầy đủ. 

- Ban nhân dân các thôn, buôn mỗi thôn, buôn vận động nhân dân tham gia là 100 

người. 

2.5. Khẩu hiệu tuyên truyền:  
“Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Khỏe để xây dựng bảo 

vệ Tổ Quốc”, các khẩu hiệu chào mừng 77 năm ngày thể thao Việt Nam, ngày thành 

lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các khẩu hiệu tuyên truyền việc thực 

hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. 

2.6 Kinh phí tổ chức: sử dụng nguồn kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương, 

huy động các nguồn tài trợ khác từ các tổ chức, doanh nghiệp. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 

1. Ban văn hóa thông tin: 

- Tham mưu UBND xã xây dựng kế hoạch; theo dõi, đôn đốc và kiểm tra thực 

hiện kế hoạch tại các trường, trạm y tế xã. Phối hợp với cơ quan, ban, ngành, đoàn thể 

huy động mọi đối tượng cùng tham gia ngày chạy. Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức 

triển khai, ngày chạy một cách đầy đủ, đạt hiệu quả cao nhất. 

 - Đoàn Thanh niên xã huy động đối tượng đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã 

tham gia ngày chạy. 

- Giao cho Công an xã xây dựng kế hoạch phân luồng giao thông. Đảm bảo trật tự 

an toàn giao thông trước, trong và sau khi kết thúc ngày chạy Olympic tại địa phương. 

- Trạm y tế xã cử nhân viên tham gia công tác y tế, đảm bảo sức khỏe cho các 

VĐV trong những trường hợp khẩn cấp, bảo đảm ngày chạy diễn ra thành công. 
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Trên đây là kế hoạch của UBND xã Ea Ly về ngày chạy Olympic năm 2023 đề 

nghị các đơn vị thực hiện theo đúng theo kế hoạch đề ra. 

 
Nơi nhận:                 

- UBND huyện;                                     
- Đảng ủy, HĐND xã; 

- CT, các PCT UBND xã; 

- Công đoàn xã; 

- Các trường, trạm y tế; 

- Các ban ngành, đoàn thể; 

- Lưu: VP. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

                  KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

                  Huỳnh Văn Hùng 
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