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KẾ HOẠCH 

Hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể  

theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 
  

 

Thực hiện Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 08/5/2021 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ 

vĩ đại” giai đoạn 2021 -2030, Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng Kế hoạch thực 

hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động về vị trí, vai 

trò, tác dụng của tập luyện thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực, 

giáo dục đạo đức, ý chí, nhân cách, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, đáp ứng yêu cầu về 

nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

Vận động toàn thể công chức, viên chức, người lao động tự chọn cho mình 

môn thể thao phù hợp để tập luyện và tạo thói quen hoạt động, vận động hợp lý 

suốt đời để nâng cao sức khỏe, thể chất, phòng chống bệnh tật, đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ, công việc được giao. 

Hưởng ứng lễ phát động một cách thiết thực, tiết kiệm chất lượng và hiệu quả, 

phù hợp với điều kiện, đặc điểm, của cơ quan, đơn vị đảm bảo an ninh, an  toàn, 

tuân thủ biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y 

tế. 

II. NỘI DUNG  

1. Hình thức thực hiện 

- Tuyên truyền, triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo 

gương Bác Hồvĩ đại” giai đoạn 2021 -2030 đảm bảo thống nhất, hiệu quả, phù hợp 

với tình hình thực tiễn của các cơ quan, đơn vị. 

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể công chức, viên chức, người lao 

động về Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, 

các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước về công tác TDTT. 

- Vận động người thân trong gia đình lựa chọn môn thể thao phù hợp, duy trì 

nề nếp, thói quen thường xuyên luyện tập hằng ngày. 

- Lồng ghép tổ chức giải thi đấu các môn thể thao nhằm khuyến khích, thúc 

đẩy phong trào luyện tập thể dục thể thao thông qua các hoạt động kỷ niệm như: 

ngày thành lập ngành, chào mừng các ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước… 
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2. Cách thức thực hiện 

- Treo băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan, đơn vị hưởng ứng Cuộc vận 

động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-

2030. 

- Tích cực tham gia các hội thi, giải thi đấu, các câu lạc bộ thể dục thể thao; 

Khuyến khích tham gia các môn thể thao dân tộc dân gian. 

- Biểu dương, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong Cuộc 

vận động vào dịp sơ kết, tổng kết định kỳ hàng năm, 05 năm và cả giai đoạn. 

III. KINH PHÍ 

1. Kinh phí triển khai Cuộc vận động được bố trí trong dự toán chi ngân sách 

nhà nước hằng năm của cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền giao; các cơ 

quan, đơn vị chủ động lập dự toán chi hàng năm, trình cơ quan có thẩm quyền phê 

duyệt theo quy định. 

2. Các nguồn kinh phí tài trợ của tổ chức, cá nhân, các nguồn thu hợp pháp 

khác theo quy định. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ vào Kế hoạch các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Cuộc vận 

động thiết thực, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn 

của cơ quan, đơn vị. 

2. Theo định kỳ hằng năm, 5 năm, 10 năm tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá 

và rút kinh nghiệm; đề xuất khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt 

Cuộc vận động và tổng hợp báo cáo kết quả tổ chức triển khai Cuộc vận động về 

Sở trước ngày 03 tháng 12 hằng năm để tổng hợp báo cáo theo quy định. 

Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, thiết 

thực, hiệu quả./. 
 

  

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Văn hóa, TT&DL tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Nguyễn Phúc Đạt 
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