
ỦY BAN NHÂN DÂN 

   HUYỆN CAO LỘC 

 

    Số:      /CTr-UBND 

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

               Cao Lộc, ngày     tháng  3  năm 2021 
   

 

CHƯƠNG TRÌNH 

Tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể  

theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 -2030 và Ngày chạy Olympic 

vì sức khỏe toàn dân năm 2021 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 109/KH-UBND, ngày 12/3/2021 của UBND huyện 

Cao Lộc về việc tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân 

thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 -2030 và Ngày chạy Olympic vì sức 

khỏe toàn dân năm 2021. Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc xây dựng chương trình 

cụ thể như sau: 

I. TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG CUỘC VẬN ĐỘNG “TOÀN DÂN RÈN 

LUYỆN THÂN THỂ THAO GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI” GIAI ĐOẠN 2021 - 

2030 VÀ NGÀY CHẠY OLYMPIC VÌ SỨC KHỎE TOÀN DÂN NĂM 2021 

1. Chương trình Lễ phát động 

1.1. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian khai mạc: 07 giờ 00 phút, ngày 28/03/2021 (Chủ nhật). 

- Địa điểm: Sân Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện. 

1.2. Chương trình buổi Lễ phát động 

 - Đón tiếp đại biểu  

- Chào cờ, hát quốc ca; 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

- Phát biểu khai mạc và phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân 

thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 và Ngày chạy Olympic vì sức 

khỏe toàn dân năm 2021;  

- Tổng kết, trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể 

theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012 - 2020; 

- Thông qua chương trình thời gian, địa điểm chạy Olympic; 

- Phát động chạy Olympic 1.000m. 

2. Công tác trang trí, khánh tiết, tuyên truyền 

2.1. Tuyên truyền trực quan 

- Xây dựng maket phù hợp với địa điểm Khai mạc Lễ phát động. 

- 02 bên sân khấu:  

+ Bên phải: “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; 
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+ Bên trái: “Rèn luyện thân thể - Bảo vệ Tổ quốc”, “Rèn luyện thân thể -

Kiến thiết đất nước”. 

- Treo 03 băng zôn (02 mặt) tuyên truyền trực quan trên các trục đường 

chính. 

+ Băng 1:  

“Khoẻ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”  

“Rèn luyện thân thể - Bảo vệ Tổ quốc”, “Rèn luyện thân thể -Kiến thiết đất 

nước” 

+ Băng 2:  

“Hãy chung tay vì thể lực, tầm vóc con người Việt Nam”  

“Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” 

+ Băng 3:  

“Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Ngành Thể dục thể thao Việt Nam 

(27/03/1946 - 27/3/2021) 

 “Vì tương lai, hãy chăm sóc tốt trẻ em Việt Nam ngay từ hôm nay” 

+ Băng 4: 

Đích - Xuất Phát 

2.2. Công tác tuyên truyền  

- Xe loa tuyên truyền trước một ngày và trong ngày diễn ra Lễ phát động.  

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, đưa tin, ghi hình về buổi Lễ. 

3. Nội dung 

3.1. Địa điểm chạy Lễ phát động 

- Xuất phát - Đích trên đường 3-2  

- Toàn thể lực lượng tham gia xuất phát chạy theo hướng đi về thành phố 

Lạng Sơn, đến gần ngã tư Quốc lộ 1A vòng trái vào khu dân cư N16 - Tiếp tục 

chạy theo sơ đồ chạy vào đường 3-2 về đích (có sơ đồ kèm theo). 

3.2. Thành phần 

 - Đại biểu Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, 

UBMTTQVN huyện. 

- Đại biểu lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy, Văn phòng Huyện 

ủy, Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, các tổ chức đoàn thể, tổ 

chức chính trị xã hội, các đơn vị LLVT, các đơn vị sự nghiệp, đại diện lãnh đạo 

UBND các xã, thị trấn. 

- Nhân dân thị trấn Cao Lộc (UBND thị trấn Cao Lộc huy động 300 người) 

- Các trường: Trung học phổ thông Cao Lộc, Trung tâm Giáo dục Nghề 

nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Trung học cơ sở thị trấn Cao Lộc (Huy động 250 

cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh). 

- 50% cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các cơ 

quan tổ chức trên địa bàn huyện. 
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- Các tập thể, cá nhân được khen thưởng. 

3.3. Trang phục tham gia chạy Olympic 

Toàn thể lực lượng tham gia mặc trang phục thể thao, đi giày thể thao (riêng 

lực lượng học sinh tham gia có thể mặc đồng phục học sinh theo quy định của 

Trường học). 

II. KINH PHÍ 

Kinh phí tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể 

theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 -2030 và Ngày chạy Olympic vì sức 

khỏe toàn dân năm 2021 từ nguồn kinh phí được cấp cho sự nghiệp thể thao năm 

2021 của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện tham 

mưu cho UBND huyện về nội dung, hình thức tổ Lễ phát động; phối hợp với 

phòng Nội vụ trong công tác khen thưởng. 

- Soạn thảo bài phát biểu tại buổi Lễ cho lãnh đạo UBND huyện. 

2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện 

- Chủ trì, phối hợp với UBND thị trấn Cao Lộc, Phòng Giáo dục và Đào tạo, 

các phòng, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang của huyện triển khai tổ chức 

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021. 

- Xây dựng Maket, trang trí lễ đài, chuẩn bị âm thanh, loa đài phục vụ buổi 

Lễ. 

- Tuyên truyền trực quan các nội dung khẩu hiệu theo Kế hoạch. 

- Chuẩn bị cơ sở vật chất sân bãi, dụng cụ, đường chạy cho việc tổ chức Lễ 

phát động chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021.  

- Dự trù kình phí tổ chức trình Phòng Tài chính - Kế hoạch xem xét, phê 

duyệt. 

- Chuẩn bị 04 xe mô tô cắm cờ chuối dẫn đường. 

 - Tổ chức ghi hình, viết tin bài phản ánh, tuyên truyền về ý nghĩa và kết quả 

của Lễ phát động. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

Thẩm định dự trù kinh phí tổ chức Lễ phát động đúng quy định của Nhà 

nước. 

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Phối hợp với Huyện đoàn, trường THCS thị trấn Cao Lộc, Ủy ban nhân dân 

thị trấn Cao Lộc trong công tác huy động lực lượng học sinh tham gia. 

5. Phòng Nội vụ: Thẩm định, trình Chủ tịch UBND huyên quyết định khen 

thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, triển khai tổ 

chức thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ 

đại” giai đoạn 2012 - 2020. 
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 6. Công An huyện 

 - Xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông trong 

thời gian khai mạc và tổ chức chạy Olympic. 

 - Cử 02 xe mô tô chuyên dụng làm công tác dẫn đường.  

 - Bố trí phân công lực lượng tham gia Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn 

dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 -2030 và Ngày 

chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021. 

 7. Trung tâm Y tế huyện 

- Bố trí lực lượng, cơ sở vật chất cần thiết phục vụ công tác chăm sóc sức 

khoẻ cán bộ, nhân dân trong Lễ phát động chạy Olympic; các điều kiện cho công 

tác phòng chống dịch Covid-19. 

 - Bố trí 01 xe cứu thương đi theo đoàn chạy Olympic. 

8. Điện lực thành phố Lạng Sơn 

Đảm bảo ổn định nguồn điện phục vụ tốt cho Lễ phát động ngày 

27/03/2021. 

9. Huyện đoàn Cao Lộc: Phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo, trường 

THPT Cao Lộc, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huy 

động đoàn viên thanh niên tham gia chạy Olympic. 

10. Ủy ban nhân dân thị trấn Cao Lộc 

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông tổ chức triển 

khai thực hiện Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021. 

- Phối hợp với Công an huyện triển khai công tác an ninh trật tự.   

- Tổ chức tuyên truyền và thông báo tới toàn thể quần chúng nhân dân trên 

địa bàn thị trấn về Lễ phát động. 

- Huy động 300 cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân trên địa bàn tham 

gia chạy Olympic. 

- Vệ sinh khu vực tổ chức Lễ phát động và trên các tuyến đường chạy. 

11. Văn phòng HĐND và UBND huyện: Tham mưu cho UBND huyện đôn 

đốc các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức Lễ phát động, ban hành giấy mời đến 

các thành phần dự, thẩm định bài phát biểu cho lãnh đạo UBND huyện; công tác lễ 

tân cho buổi Lễ. 

12. Các trường: THPT Cao Lộc, THCS thị trấn Cao Lộc, Trung tâm 

Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên: Huy động cán bộ quản lý, giáo 

viên và học sinh tham gia buổi Lễ, số lượng cụ thể: trường THPT Cao Lộc: 100; 

trường THCS thị trấn Cao Lộc: 100; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên: 50. 

13. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị tổ chức trên 

địa bàn huyện: Cử 50% cán bộ công chức, viên chức tham Lễ phát động Cuộc 

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

2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021.  
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Đây là hoạt động mang ý nghĩa chính trị quan trọng, Ủy ban nhân dân huyện 

Cao Lộc yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, 

chủ động triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                      KT. CHỦ TỊCH                     

- TT HU, TT HĐND huyện; (B/c)                         PHÓ CHỦ TỊCH 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQVN huyện; 

- Các Xan xây dụng Đảng, VP Huyện ủy; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Công an, BCHQS huyện và các Đồn biên phòng; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các trường: Trung tâm GDNN-GDTX,  

  THCS TT Cao Lộc, THPT Cao Lộc; 

- C,PVP;                                                   

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT.                                  Hoàng Quy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH KHAI MẠC 

Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thểtheo gương Bác Hồ 

vĩ đại” giai đoạn 2021 -2030 và Ngày chạy Olympic 

vì sức khỏe toàn dân năm 2021 

 

 * Thời gian: Khai mạc 7 giờ 00 phút ngày 28/03/2021 (Chủ nhât). 

 * Địa điểm: Sân Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện. 

 

 

TT Nội dung Thời 

gian 

Thực hiện Ghi 

chú 

1 Đón tiếp đại biểu 6h45 -

7h00’ 

Văn phòng HĐND và 

UBND huyện 

 

2 Chào cờ, hát quốc ca; 

 

7h00’  

đến 

7h30’ 

Toàn thể đại biểu, nhân 

dân tham dự 

 

 

3 Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu Văn phòng HĐND và 

UBND huyện 

 

 

4 Phát biểu khai mạc và phát động 

Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện 

thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” 

giai đoạn 2021 - 2030 và Ngày chạy 

Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 

2021 

Lãnh đạo UBND huyện 

 

 

5 Tổng kết, trao thưởng cho các tập thể, 

cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện 

Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện 

thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” 

giai đoạn 2012 - 2020 

Lãnh đạo phòng Nội vụ 

 

 

6 Thông qua chương trình thời gian, địa 

điểm chạy Olympic 
7h30’ 

đến 

8h00’ 

Trung tâm VHTT&TT 

 

 

7 Phát động chạy Olympic 1.000m Toàn thể đại biểu, nhân 

dân tham dự 
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                                                      SƠ ĐỒ CHẠY OLYNPIC VÌ SỨC KHỎE TOÀN DÂN NĂM 2021                                                                                                                                        

                                                                                                                  

Sân khấu Trung tâm VH-TT 

                                                                                                                lối ra 

 

Địa điểm tập kết  

                                                                                                                    

                                                                 

                                                                        Đường đôi                                                          

                                                                         Huyện ủy 

 

 

Sân Trung tâm VH-TT 

 

 

Cổng                                                                                    Xuất Phát 

                                                                                                Đích 

 

chào 

                                                                                          

  

                                                                           * Xuất phát tại đầu đường đôi lên Huyện ủy chạy ra hướng cổng chào rẽ trái vào   

                                                                           đường  N16 vòng  ra đường chính và về đầu đường đôi lên Huyện ủy. 

 

                      N16                                                          * Trên đường chạy các đoạn rẽ có mũi tên chỉ đường. 
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