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KẾ HOẠCH
Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017
Thực hiện Kế hoạch số 507/KH-UBND, ngày 01/03/2017 của UBND tỉnh
Kon Tum về việc tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017.
Nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng tỉnh
Kon Tum (16/3/1975 – 16/3/2017), tích cực hưởng ứng Tuần lễ Văn hóa, xúc
tiến đầu tư tỉnh Kon Tum năm 2017; UBND thành phố xây dựng kế hoạch tổ
chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017 Cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :
1. Mục đích:
- Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện chào mừng Tuần lễ Văn
hóa, xúc tiến đầu tư tỉnh Kon Tum năm 2017; Kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng
tỉnh Kon Tum (16/3/1975 - 16/3/2017); 86 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên
cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2017); 71 năm ngày Thể thao Việt
Nam và ngày Bác Hồ viết bài “Thể thao và sức khỏe” kêu gọi đồng bào tập thể
dục (27/3/1946-27/3/2017).
- Nhằm khơi dậy ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức
chính trị, xã hội trên địa bàn và các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phong trào thi
đua thiết thực đóng góp xây dựng và phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao
(TDTT) của thành phố trong xu thế hội nhập và phát triển. Động viên phong trào
rèn luyện TDTT trong nhân dân thành phố, xây dựng Ngày chạy Olympic trở
thành hoạt động truyền thống hàng năm của địa phương.
- Tích cực 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”.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận
thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về lợi ích, vai trò của TDTT trong
việc nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân, góp phần đào tạo con người phát
triển toàn diện tham gia tích cực vào chương trình, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
2. Yêu cầu:
- Các xã, phường xây dựng Kế hoạch tổ chức phát động Ngày chạy
Olympic tại địa phương, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tham gia
Ngày chạy Olympic và thường xuyên tập luyện TDTT, nâng cao chất lượng
phong trào cơ sở.
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- Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân 2017 đảm bảo an
toàn, trang trọng, tiết kiệm; huy động tối đa các nguồn lực của xã hội trong công
tác tổ chức.
II. NỘI DUNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:
1. Cấp thành phố:
- Thời gian tổ chức: Ngày 26/3/2017, Khai mạc lúc 7h 30’.
- Địa điểm tổ chức: Quảng trường 16/3 thành phố Kon Tum.
- Hình thức tổ chức: Tổ chức chạy đồng hành tối thiểu 2km.
- Số lượng: Dự kiến khoảng 1.800 người.
1.1. Thành phần:
- Mời các đồng chí lãnh đạo Sở VHTT&DL, lãnh đạo Thành uỷ, HĐNDUBND, UBMTTQVN, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố
tham gia Ngày chạy Olympic.
- UBND thành phố đề nghị các đơn vị sau cử lực lượng tham gia Ngày
chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân với số lượng như sau:
+ Hội Người cao tuổi, CLB Hưu trí thành phố: 20 người/ đơn vị.
+ Công an thành phố: 20 người.
+ Ban chỉ huy Quân sự thành phố: 10 người.
+ Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các phòng, ban, ngành,
đoàn thể thành phố: 250 người.
+ Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố: 100 giáo viên + 400 học sinh.
+ UBND phường Quang Trung: 500 người.
+ Mời các trường THPT Kon Tum, THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành,
Trường THPT dân tộc nội trú tỉnh, Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum,
Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Kon Tum, Trường Trung cấp Y tế Kon Tum,
Phân hiệu Đại học Đà nẵng tại Kon Tum: mỗi đơn vị 50 học sinh, sinh viên.
+ Mời Sư đoàn 10 tham gia 50 người (Đại diện lực lượng vũ trang đóng
chân trên địa bàn).
+ Mời Công ty Honda Thiên Ngân: 20 xe mô tô.
- Đoàn chạy được chia thành các khối và thứ tự xuất phát của các khối
như sau: Xe tuyên truyền của Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố; xe mô
tô dẫn đường của Công an thành phố; đoàn xe mô tô công ty Honda Thiên Ngân;
các đồng chí Lãnh đạo Sở VH,TT&DL tỉnh, Lãnh đạo thành phố; khối Hội
Người cao tuổi - Hội Cựu chiến binh - Câu lạc bộ Hưu trí; khối Công an thành
phố + Ban chỉ huy Quân sự thành phố; khối cán bộ, công nhân, viên chức, người
lao động; khối giáo viên – phòng GD&ĐT thành phố; khối cán bộ và nhân dân
phường Quang Trung; khối Đoàn viên thanh niên; Sư đoàn 10; khối học sinh,
sinh viên, xe cứu thương của Trung tâm Y tế thành phố.
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1.2. Trang phục: Đi giày thể thao, quần dài thể thao, áo thun (Đối với các
chiến sỹ lực lượng vũ trang mặc trang phục của đơn vị).
1.3. Lộ trình: Xuất phát (Quảng trường 16/3)  đường Lê Văn Hiến 
đường Lê Hồng Phong  đường Bà Triệu  đường Trần Phú  đường
Trường Chinh Đích (Quảng Trường 16/3).
2. Cấp xã, phường:
- Tất cả 21 xã, phường của thành phố tổ chức ngày chạy Olympic vì sức
khỏe toàn dân năm 2017.
- Vận động các cơ quan, trường học, đơn vị quân đội, công an và doanh
nghiệp... đóng chân trên địa bàn xã, phường, tham gia tổ chức ngày chạy
Olympic.
- Mỗi xã, phường thị trấn huy động tối thiểu 10% tổng dân số sống trên
địa bàn tham gia ngày chạy Olympic.
* Thời gian, địa điểm:
- Thời gian tổ chức: 7h30’, ngày 26/3/2017.
- Địa điểm tổ chức: Tại các điểm công cộng trên địa bàn xã, phường.
* Thành phần tham gia:
- Mọi đối tượng nhân dân (chú ý huy động các đối tượng là cán bộ, chiến
sỹ trong lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, nông dân, cán bộ, công nhân
viên chức, người lao động, người trung cao tuổi) cư trú trên địa bàn xã, phường.
- Mời các đồng chí Lãnh đạo địa phương dự và hưởng ứng ngày chạy
Olympic vì sức khỏe toàn dân.
3. Nội dung quy định về tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn
dân:
3.1. Chương trình Ngày chạy Olympic: (Theo quy định của Bộ VH,TT&DL):
- Chào cờ, hát quốc ca.
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Phát biểu khai mạc của Ban tổ chức.
- 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”.
3.2. Trang trí, tuyên truyền:
- Trang trí địa điểm tổ chức một cách trang trọng; treo băng rôn, khẩu
hiệu tuyên truyền.
- Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền:
+ “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
+ “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
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+ Chào mừng ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân năm 2017.
+ Chào mừng kỷ niệm 71 năm ngày Thể thao Việt Nam (27/3/194627/3/2017).
+ Kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng tỉnh Kon Tum (16/3/1975-16/3/2017).
III. KINH PHÍ:
- Kinh phí tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân quy mô cấp
thành phố do UBND thành phố bố trí, quy mô cấp xã, phường do xã, phường bố trí.
- Khuyến khích các đơn vị huy động mọi nguồn lực từ công tác xã hội hóa
để tổ chức.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố:
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị phòng, ban liên quan, chuẩn bị cơ sở vật
chất, trang thiết bị chuyên môn cần thiết tổ chức thành công Ngày chạy Olympic
vì sức khỏe toàn dân năm 2017.
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Ngày chạy Olympic vì sức khỏe
toàn dân năm 2017.
- Chuẩn bị nội dung phát biểu khai mạc cho lãnh đạo UBND thành phố.
2. Phòng Văn hóa – Thông tin thành phố:
- Phối hợp Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố triển khai thực hiện công tác tuyên truyền các nội dung
về Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017.
- Hướng dẫn UBND các xã, phường tổ chức ngày chạy Olympic vì sức
khỏe toàn dân năm 2017.
- Theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả việc tổ chức ngày chạy Olympic vì
sức khỏe toàn dân năm 2017 trên địa bàn thành phố về UBND thành phố trước
ngày 30/3/2017.
3. Phòng Nội vụ thành phố: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan
tham mưu UBND thành phố trưng tập và kiểm tra, theo dõi lực lượng cán bộ,
công chức, viên chức và người lao động thành phố tham gia ngày chạy Olympic
vì sức khỏe toàn dân năm 2017 (đảm bảo số lượng quy định nêu trên). Hoàn
thành trước ngày 24/3/2017.
4. Đài Truyền thanh – Truyền hình thành phố: Phối hợp với phòng
Văn hóa – Thông tin thành phố trong công tác tuyên truyền, dự và đưa tin các
nội dung liên quan đến Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017.
5. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố: Cử lực lượng cán bộ, giáo
viên, học sinh tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân (đảm bảo số
lượng quy định nêu trên).
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6. Công an thành phố: Bố trí xe mô tô dẫn đường và lực lượng đảm bảo
an ninh, trật tự an toàn tại điểm tổ chức khai mạc cũng như trên lộ trình diễn ra
hoạt động trong suốt thời gian tổ chức. Cử lực lượng tham gia Ngày chạy
Olympic vì sức khỏe toàn dân (đảm bảo số lượng quy định nêu trên).
7. Trung tâm Y tế thành phố: Bố trí xe cứu thương, phân công đội ngũ
y, bác sỹ, chuẩn bị cơ số thuốc, trực ứng cứu kịp thời khi có tình huống xảy ra
trong quá trình tổ chức.
8. Đề nghị các cơ quan tham mưu giúp việc cho Thành ủy;
UBMTTQVN và các đoàn thể thành phố: Huy động lực lượng đoàn viên là
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia Ngày chạy Olympic vì
sức khỏe toàn dân năm 2017 (đảm bảo số lượng quy định nêu trên).
9. UBND các xã, phường: Căn cứ tình hình thực tế của địa phương để
xây dựng kế hoạch tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân năm 2017
trên địa bàn xã, phường. Báo cáo kết quả tổ chức thực hiện về UBND thành phố
(qua phòng Văn hóa – Thông tin thành phố) trước ngày 28/03/2017.
10. Riêng UBND phường Quang Trung: Phối hợp với Trung tâm VH TT thành phố trong công tác tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân
năm 2017, là điểm được chọn thực hiện trên địa bàn không tổ chức cấp phường
mà tham gia cùng thành phố; chịu trách nhiệm bố trí bàn ghế Đại biểu, lên
phương án sơ đồ bố trí xe đại biểu và các lực lượng tham gia tại Quảng trường
16/3; Huy động 500 người tham gia chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân
năm 2017, đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan đơn vị, phòng ban
thành phố, UBND các xã, phường triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (B/c);
- Sở VH,TT&DL (B/c);
- TT Thành ủy (B/c);
- TT HĐND thành phố (B/c);
- Lãnh đạo UBND thành phố (B/c);
- Đ/c CVP; đ/c B.Dũng – PCVP;
- Các đơn vị trong thành phần tham dự (t/h);
- Lưu VT-UB(VHXH).
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