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KỂ HOẠCH
Triền khai thực hiệii Cuộc vận động

"Toàn dân rèn luyện than thể theo gưotig Bác Hồ vĩ đại"
giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn thành phố Phú Quồc

Thực hiện Kế hoạch số 133/Iffl-XJBNp ngày 12 tháng 7 năm 2021 của
Uy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang vê việc triển khai ứiực hiện Cuộc vận động
"Toàn dân rèn luyện thân tíiể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021 - 2Ỏ30
ừên địa bàn tỉnh ICiên Giang.

ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc xây dựng Kế hoạch triển khai thực
hiện Cuộc vận động "Toàn dan rèn luyẹn thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"
giai đoạn 2021 - 2030, cụ thể như sau:

L MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Hướng dân các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể và các xã, phường trên

địa bàn thành phố Phú Quốc ừiển khai thực hiện thống nhất, hiệu quả Cuộc vận
động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" (sau đây gọi tắt la
Cuộc vận động) góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, đoấn viên
hội viênjà nhân dân về vị trí, vai trò, tác dụng của tập'luyện thể dục, thể thao
trọng việc nâng cao sức khỏe, thể lực, giáo dục đạo đưc, y chí, nhân cách, đẩy
lùi các tệ nạn xã hội, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự n^iệp xây dựng va bảo
vệ Tô quôc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thong qua Cuọc vận động nhăiĩi vận động nhân dâĩi tự chọn cho mình
môn thệ thao phù họp để tập luyện và tạo thói quen hoạt động,* vận động hợp lý
suôi đời để nâng cao sức khỏe, thể chất vì mục tiêu: "Mỗi ngươi dân mạSi ^ỏe
tức là cả nước mạnh khỏe", "Dân cường thì nước thịnh" lứiư Chủ tịch Hồ Chi
Minh mong muốn; đồng thời góp phần tích cực, hiệu quả trong xây dựng, phat
tóên phong trào thể dục, thể thao quần chúng và thể thao thàiứi tích cao cua địa
phưomg, đơn vị nói riêng và của thành phố Phú Quốc nói chung.

2. Yêu cầu

Triên l^ai Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác
Hô vĩ đại" giai đoạn 2021 - 2030 gắn với phong trằo "Toàn dân đoan kỗ xay
dựng đời sông văn hóa".

.  quản, tính sáng tạo của cộng đồng dân cư íxong triển
Ịt lấy khu dân cư, cơ quan, đơn vị, trường hoc là điabàn chính đê triến khai Cuộc vận động đồng thời là cơ sở để đề ra nội dung tieu
chí và đánh giá hiệu quả của Cuộc vận động; các đơn vị hành chính* xa, phử^g



phát huy ttách nhiệm trong công tác hưtog dẫn, theo dõi, đánh giá kà quả thực
MmÌ các nội dung và chỉ tiêu của Cuộc vận động. _

khai tổ chức thực hiện Cuộc vận động phải ° ^>  1 -5 '' Aỉxr\\\ ơi ái kết auả Cuôc vâĩi đông phải thực chat, khach

tìiực hiện Cuộc vận động.
11. CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU
1. SỐ người tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đên năm2025 đat ty lẹ 38%^ở lêỉ 4 nam 2030 St ly ỉệ tà 40% dân số của thành phố.
2. k gia đình luyện tập thể dục, thể thao đến năm 2025 đạt tỷ lệ trên 28o/o

và năm 2030 đạt i^lẹtren số hộ gia đình trong toàn thành phô.
3. Đến năm 2030 đạt 100% số xã phưteg có t^t chế vto

ca sỏ đạt chX Iheo íy định của cấp có ứiẩm quyền và có ít nhất 03 câu lạc bộ
tìiể dục, ứiể tìiao cơ sở ttở lên.

4. Thể dục, tìiể tìiao trưcmg học;
SỐ ttuờng Trung cấp và dạy nghề thực hiện chương thể thao ngoạikhóa 6Ĩ9^!^ỉo^ậs vàsiiửi viên ĩt tieu chuan vê ren luyện thân thể năm 2025 và 98% vào nãm 2030.

-100% SỐ trưòng phổ thông có câu lạc bộ fvc, tìiể tìiao có hệ Aông
cơ sở vật chất đủ phục vụ cho hoạt động ứiê dục, ứiê tìiao, có u giao vien
hướĩig dẫn viên thê dục, ứie ứiao.

- Thực hiện tốt hoạt động thể thao ngoại ^óa đến 2025 đạt từ 75%đếiỊ 80% đên nlm 2030 đạt tò 85% đến 90% tổng số trường trong toàn thành
phố. ' , , .

. số hoc sinh được đánh giá và phân loại thể lực theo tiêu chuấn rèn luyệnthân thể đến nỉm 202Tđạt trên 90% và đến năm 2030 đạt ttên 95% tổng số ọc
sinh phổ thông các cấp.

5. Thể dục, thể thao trong lực lượng vũ trang:
a) Trong Quân đội nhân dân;
- Tỷ lệ đmi vị tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao thường xuyên là

100%. . . ,.:Ẩ
- Tỷ lệ đơn vị thực hiện đủ chương ttình rèn luyện thân thể cán bộ, chiên

SĨ tìieo quy định là 100%.
- Tỷ lệ đơn vị đạt tiêu chuẩn tổ chức rèn luyện thân thê theo quy đỊiủi la

100%.

- Tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ rèn luyện thể dục, thể thao thưòng xuyên là 100%.
- Ty lẹ cán bộ, chiến sĩ đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể theo quy định là



100%.

- Tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ biết bơi đạt 100%.
- 100% đơn vị (cấp trung đoàn và tương đương trở lên) có vị trí luyện tập

thể ứiao cơ bản.

b) Trong lực lượng Công an nhân dân:
- Tỷ lệ các đơn vị tổ chức các hoạt động thể dục, ứiể thao ứiường xuyên là

100%.

- Tỷ lệ các đơn vị đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể theo quy định là 90%.
- Tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ tham gia kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện ửiể lực theo

quy định là 98% ừở lên.

- Tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên là 99%
ừở lên.

- Tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ biết bơi đạt 97% trở lên.
Công an thành phố có cơ sở vật chất, sân bãi cơ bản và thường xuyên hoạt

động thể dục, thể thao đạt 95% trở lên.
6. Phấn đấu tìrên 85% đơn vị cấp xã tổ chức tháng hoạt động thể thao cho

mọi người và Ngày Chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.

III. NỘI DƯNG
1. Tuyên truyền, triển khaỉ thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân rèn

luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021 - 2030 đảm bảo
thống nhất, hiệu quả, phù hợp vớỉ tình hình thực tiễn của địa phương, đơn
vi

- Tổ chức các hình thức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng đến các cấp, các
ngành, đoàn thể và nhân dân về Cuộc vận động; các quan điểm, chủ trương,
đường lôi của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thể dục,
thể thao.

- Tổ chức "Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân" và các hoạt động
thê thao trong dịp tháng 3 hàng năm nhăm tuyên ừuyền về ý nghĩa, tác dụng của
việc tập luyện ứiể dục, thể thao để nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể
lực, phòng, chông bệnh tật; đồng ứiời vận động mọi người lựa chọn môn thể
thao thích hợp, cách thức luyện tập phù họp với từng đối tượng, lứa tuổi, giới
tính, vùng mien, tình trạng sức khỏe để duy trì nề nếp, thói qiien thường xuyên
luyện tập hàng ngày.

- Cụ thể hóa Cuộc vận động trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của cấp ữên về
công tác thể dục thể ứiao ứiông qua việc ban hành và triển khai chương trình, kế
hoạch của địa phương, đơn vị đảm^ bảo thiết ứiực, hiệu quả, phù hơp với điều
kiện thực tế và nhu cầu tập luyện ứiể dục, thể ứiao của nhân dân.

2. Xây dựn| mạng lưới hướng dẫn toàn dân tập luyện thề dục, thể
thao đúng cách đe nâng cao sức khoe, phát triễn tầm vóc thề lực, cải thiện



đời sổng văn hóa, tinh thần và phòng chống bệnh tật
- Xây dựng, phổ biến tài liệu, tranh ảnh, video clÌỊ> hướng dẫn tập luyện

thể duc, the tìião phu hợp với lứa tuổi, giới tính, vùng miên, tình trạng sực ^oe
cua n^òi dm: Hướng dân kiến thức thể dục, thể thao; hưrág chuyên mon,
ìw tìiuat các môn thể thao từ đơn giản đến nâng cao; hướng dân các
pháp tạp luyện tìiể dục tìiể thao đúng cách; hướng dẫn các nguyên tăc đảm bảo
vệ sinìh, an tõàn, phòng chống tai nạn, chấn thương khi tập luyện...

- TỔ chức đào tạo, tập huấn bồi dưỡag kiến thức, nghiệỊ) vụ về hướng dẫn
tâp luyện Ae dục, tìiể thảo rủiằm xây dựng đội ngũ cán bộ, huấn luỵện viên, giáo
vièà cọng tác vien, hướng dẫn viên các ngành, đoàn ứiể, các đơn vị xã, phường,
trường'học và các doanh nghiệp hoạt động teong lĩnh vực thê dục, thê thao.

- Phát triển các mô hìiửi tổ, đội, nhóm, các câu lạc bộ tìiể dục, thê tìiao;
các đơn vị, cá nhân cung cấp dịch vụ huớng dân tập luyện ứiê dục, ứiê tìiao đa
dmg, phong phú, đảm bảo các điều kiện về vệ sinh, an toàn, nhân yiên chuyên
môn cơ sở vạt chất, ttang thiết bị ứiể thao theo quy định nhăm tạo diêu kiện cho
nhan dân tập tìiể dục, tìiể thao thuận lợi, hiệu quả.

3. Phối hợp liên ngành về quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn phát triên
phong trào thể dục, thể thao cho mọi đoi tượng

- Ký kết và triển khai chương ttlnh, kế hoạch phối hợp giữa ngaiứi Văn
hóa - The tìiao với các cơ quan, ban ngành, đoàn tìiể, các tổ chức Hội.. • ỵ®
đao qu^ ly, hướng dẫn tổ chức các hoạt động thể dục, thế thaọ trong khôi nông
dSí công chức, vien chức lao động, phụ nữ, thanh tìiiếu nhi, người cao tuôi,
ngủời khuyết tật, học sinh, sinh viên và khối cán bộ, chiên sĩ lực lượng vu trang.

- Triển khai Cuộc vận động trong công tác gia đình nhăm phát huy vai tro
gương mau, tích cực của các thàiứi viên ứong gia đình nhằm tham gia tập luyện
tìiể duc, tìiể thao, xây dựng gia đình thể ứiao; các bậc phụ huynh quan tam đau
tư ỳinlĩ ịÌĨi, ttang phục, dụng cụ tạo điều kiện cho trẻ em, học siiửi, sinh viên
ĩiợc VUI chơi giải trí, rèn luyẹn thể chất, tập luyện thi đấu các môn thê thao.

- Phối hơp kiểm tea, hưóng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở,_cá nhân tô chức
hoat đông Aể dục, thể thao, đặc biệt đối yói dịch vụ hướng dân tập luyện thê
duc Ăe tìiao trêii các kêiủi thông tin, truyền ứiông, mạng xã hội nhăm quản lỵ,
hưmg dan các cơ sở đảm bảo yeíi cầu chuyên môn và tìmg bước nâng cao chât
lư^g hựớng dẫn các cơ sở đảm bảo yêu cầu chuyên môn và tìmg bước nâng cao
chat ĩuí^g hướng dẫn tập luyện cho nhân dân.

4 Tổ chức giải thi đấu các môn thể thao nhằm khuyến khícb, thúc
đẩy phông trao tập luyện thể dục thể thao cho nhân dân

- Các địa phương, cơ quan, đơn vị, đoàn ứiẹ, trường học, lực lư^g vũ
trang qu^ tâm to chưc các họi thi, các giải thi đấu thể dục, thể L®
dw, the thao nham tạo động lực thi đua phấn khởi, khuyến Mch, thúc ây
phoỉig tào tạp luyẹn thể diạc7 tliể thao ttong khối nông dân, cận bộ, công_^ân
vito chức, lao đọng, phụ nữ, thanh thiếu nhi, người cao tuổi, người khuyêt tật,



học sinh, sinh viên và khối cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang.
u' các địa phưong, đơn vị tổ chức các giải tìii, hội thi vănhóa, thê thao các dân tộc gắn với việc sưu tầm, bảo tồn và phat triển các môn thể
thao dân tộc, các ữò chơi dân gian.

f  lực triển khai Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyệnthan thê theo gưcmg Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021 - 2030

'  u ' phương, cơ quan, đơn vị, đoàn thể xây dựng kế hoạch tổ chứccác hoạt động thê dục thể thao; đồng thời quan tâm đầu tư kinh phí, quỹ đất cơ
sở vật Ghât và bô trí thòi gian phù hợp để cán bộ, công chức, chiến SI lực lượng

viên và mọi đoi tUOTstham gia tập luyện, thi đấu thể dục, thể thao rèn luyện thể chất và tinh than.

'  _ I triển hệ thống thiết chế về thể dục, thể thao quần chúng
ị .í^ vật chất và tổ chức các hoạt đọng tìildục, thê tìiao tại các ấp, khu phố, xã, phưcmg

^  vận động các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhânđau tư ^ phí, cơ sở vật chất và tổ chưc các loại hình hưáng dân tập luỤện thê
dục, Aê thao đảm bảo tính khoa học, đáp ứng yeu cầu chuyên môn và phu hộro
với nhu cấu thực tiễn của nhân dân.

Á  i!/ff tác thể dục, thể thao các ngành cáccâp, nhât là ở cơ sở đưạc tham gia các lóp đào tạo, bồi dưõng chuyên môn do
các câp teên tổ chức; bố trí đội ngu cán bộ, giáo vien, huOTg dM viên
cộng tác yịên Aể dục, thể thao đảm bảo chuyên mon, nẹhiẹp tình đọ va
năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển phong trào thể dục, the tliao tròng tình hìi±
mớĩ. °

ố. Nhân rộng những mô hình điển hình triển khai tốt Cuộc vận động
A  ti,'- phong frào thể dục, thểdục thê thao quân chúng công tác giáo dục thể chất, hoạt động thê thao nhà
no X Ivc, thể thaongoại khóa của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang

h. , ''ỷ"® tiến, cách thức triển khaihay, hiệu quả về Cuộc vận động ừên địa bàn ứiành phố.

Ichíii nghiệm kết quả triểhrtSlS uf u 'í ̂  ^ cho các tậpAê cậ nhm điển hình, có đóng góp thành tích xult săc thực SSc vân đông
và phát triên phong trào thể dục, thể thao. • V V . V s

IV. GIẢI PHÁP
1- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng chính auvền sư

đôf H Ạể tong tập^g 5ên cứu, SMg tao!1."; ° f vận độn^ ẵt chât lừig, hSq ả, thiêt thực, phù họrp vói xu thế phát ừiển cua thaoh phô Phủ Quốc trong tinh



hình mới.

2 Xây dưng kế hoạch phát triển thể dục, thể thao giai đoạn 20^ - 2025
và đến năm 2030 ơ các địa phương, ngành Giáo dục và Đào tạo, đơn vị lực
lượng vu ttang. Kiện toàn tổ chức bọ máy hoạt động thể dục, thê Aao ừong cácngành va ợ cơ sở; ậng cưòng xây dựng và đào tạo đội ngũ hướng dân viên, cộng
tác viên ứiể dục ửiể ữiao.

3 Huy đông các nguồn lực cho phát triển phong ttào tìiê dục, ứiê thap,
trong đo chu toọng thu hut các nguồn lực xã hội hóa; khuyến khích phát triên
kuủi te Aể tìiao va các tổ chức, cá nhân tham pia các hoạt động sản xuât, kinhdo^, tổ chức các dịch vụ tập luyện, thi đấu thể dục, thê thao.

4 Tăng cưòng hợp tác quốc tế về tìiể dục, thể tìiao cho mọi người đê tiêp
cận VỚI tứirag nen thể dục, thể thao tiên tiến trong việc phát trien Aê chât vànãiig cao đơi sống văn hổa, tinh tìiàn cho nhân dân trên địa bàn tìiàiửi phô Phú
Quốc.

5. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước vê hoạt^động
thể duc ứie thao; có cơ chế chính sách để phát triển, thu hút vê lĩnh yyc thê dục,
the ửmo đap ứng yêu cầu phát ữiển kinh tế, xã hội ưong tình hình mới.

6 Biểu dương, khen thưởng nhân rộng các điển hình tiên tiên ừong C^c
vận động trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tuyên dương, khen thưtog
iạp Ăời các cá nhan, tập thể tiêu biểụ trong Cuộc vận động vào dịp sơ kêt, tông
kẫ định kỳ hàng năm, 5 năm và cả giai đoạn.

V.KBSHPHÍ
1 Kinh phí tổ chức teiển khai tíiực hiện Cuộc vận động đựợc sửdụng từ

dự toán chỉ ng£i sach nhà nước hàng nam cho cơ quan, đơn vị địa phưong. Căn
cứ các nhiệm vụ được giao, các ngành, địa phương chủ động xây d^g ke
hoạGh lạp dự toán chi hàng năm theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

2 Các nguồn kinh phí tài ttợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước
và các nguồn hợp pháp khác.

VI. Tỏ CHỨC THựC HIỆN
1. Phòng Văn hóa và Thông tin
Là cơ quan Thường ttực, tham mưu, theo dõi, giúp UBND thàtó phô

trong viẹc chỉ đạo triển khai tìiực hiện Cuộc vận động trên địa bàn ứiành phô.
Tổ chức đẩy mạnh Cuộc vận động gắn với phong frào "Toàn dân đoàn kêt

xây dmìg ăm sOTg van hóa", Chương trĩnh mục tiêu quốc ệa xây dựng nông
Aôn mỚL Đay công tóc tuyên trayền, lồng ghệp triển Cuộc động
vao frong cong tac ạia đĩnh; vận động các thành viên trong gia đình tham gia
tích cực luyện tập thể dục, tìiể thao.

Hướng dẫn, đôn đốc thưòng xuyên kiểm tra, nắm bắt tiiù hình tóên khai
Cuộc vẹm đọrìgTỷp thời đề xuất, hồj\mg các nội dung, chỉ tiêu, giải pháp đê
teiêriÀai hiẹu quả Cuộc vận động. Phối hợp với các đơn vị liên quan đê xuât



việc biểu dương, khen thưởng các tập thê, cá nhân tiêu biêu ừong ừiên khai
Cuộc vận động.

Định kỳ hàng năm, 05 năm, 10 năm tham mưu tiên hành sơ kêt, tông kêt,
đánh giá kết quả triển khai thực hiện Cuộc vận động; tông hợp báo cáo ƯBM)
thành phố và Sở Văn hóa và Thể thao.

2. Phòng Tài chính - Ke hoạch
Có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phưoíng sử dụng kinh

phí để tổ chức triển khai ứiực hiện có hiệu quả Cuộc vận động và ứiực hiện các
thủ tục thanh toán, quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh
Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, các giải ứii đấu thể dục, thể thao

quàn chúng, các giải ứiể thao thành tích cao... nhằm đẩy mạnh việc thực hiện
Cuộc vận động, đồng thời phối họp với Phòng Văn hóa và Thông tin đây mạnh
công tác tuyên truyền về Cuộc vận động, ừong đó tập trung tuyên truyên vê vai
trò, lợi ích tác dụng của tập luyện ứiể dục, thể ứiao đối vói sức khỏe, phát triên
tầm vóc, thể lực, cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần phòng, chống bệnh tật...

4. Phòng Gỉáo dục và Đào tạo; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp -
Giáo dục thường xuyên và đề nghị các Trường THPT, Trường Trung cấp
Việt-Hàn

Tổ chức phổ biến, tuyên ữuyền, vận động cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh
viên trong các trường học tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc vận động.

Tăng cường các nhiệm vụ về quản lý, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng
hiệu quả ừong công tác giáo dục ứiê chât và hoạt động thê dục, ứiê thao trong
trường học. Thực hiện tốt công tác giáo dục ứiể chất ứieo chương trình nội khóa;
phát triển mạnh các hoạt động thể ứiao của học sinh, sinh viên đảm bảo mục tiêu
phát triển ứiể lực toàn diện và kỹ năng vận động cơ bản của học sinh, sinh viên;
chú trọng các hoạt động phối hợp liên tịch giữa ngành Giáo dục và Đào tạo với
ngàiứi Văn hóa và Thê ứiao; từng bước triên khai đào tạo và phát triên tài năng
ữiê ứiao qua đó góp phân nâag cao thành tích thê thao trên địa bàn thành phô.

5. Công an thànlì\phố, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố
Tổ chứG phổ-bịếri, tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sỹ trong lực

lượng tích cực tham giầ hưởng ứng Cuộc vận động. Chú trọng phát triển thể
dục, thể ứiáo ứong. Ịực lượng vũ trang, phát động mỗi cán bộ, chiến sĩ chọn cho
mình một môn ữiề ứiao yêu ứiích để tập luyện, kiểm tra, đánh giá việc rèn luyện
ứiể lực ứieo tiêu chuẩn quy định trong lực lượng vũ trang hàng năm; thường
xuyên tổ chức các hoạt động ứiể dục thể ứiao nâng cao ứiể lực trong cán bộ,
chiến sĩ góp phần đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang "cách mạng
chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại", phát huy vai trò của lực lượng vũ
ừang trong việc phối họrp phát triển ữiể dục, thể thao của Nhân dân trên địa bàn.

6. Các cơ quan, ban, ngành thành phố



Thường xuyên tuyên truyền, vậii động cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động tại cơ quan, đơn vị tự chọn cho mình một môn thê dục, the tìiaọ
yêu thích, phu và luyẹn tập thutog xuyên. Tham gia các giải thi đấu thể
dục, tìiể thao do cac ngành tổ chức, đồng thơi tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các
giải thi đấu tìiể dục, tìiể tìiao, hội tìiao nhân các ngày lê lón của đat nươc, sự
tóện chừửi tặ của địa phương và ngày truyền thống của ngành.

7. Đề nghị ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn
thể chính trị - xã hội

Đẩy manh công tác tuyên truyền, phố biến về Cuộc vận động; đồng tìiời
vận động đoàii viên, hội viên và Nhan dân tích cực ứiam gia Cuộc vận động gắn
với phong ttào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa.

Phối hợp với ngành Văn hóa và Thê thao tô chức các hoạt động thê dục,
thể thao để tliu hút sự tham gia của đoàn viên, hội viên và Nhân dân góp phân
đẩy manh phong ttào ứiể dục, tìiê thao quân chúng trên địa bàn tìianh pho.

8. ủy ban nhân dân các xã, phường
Căn cứ nội Hnng và các chỉ tiêu teong Kế hoạch này, xây dvmg kế hoạch

cụ thể để ttiển khai thực hiện Cuộc Vận động tại địa phuơng. Định kỳ hàng
nằm, 5 năm, 10 năm tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực
hiện Cuộc vận động đồng thời báo cáo về UBND thành phố theo quy định.

Trên đây là Ke hoạch teiển khai thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân rèn
luyện tìiâĩi thể tìieọ gương Bác Hô vĩ đại" giai đoạn 2021 - 2030 trên đia ban
th^ phố Phú QuỐcT Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển lAại thực
hiện co hiệu qua Ke hoạch này, đồng thời báo cáo kà quả thực hiện về ủy ban
nhân dân tìiàĩứi phố (thồng Phòng Văn hóa và Thông tin) trước ngày 10
tháng 11 hàng năiui.

Nơỉ nhận:
- Sở Vãn hóa và Thể thao;
- TT. Thành ủy;
- Chủ tịch, các PCT.UBND thành phô;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thành phô;
- Cổng thông tin điện tử thành phố;
- Trung tâm GDNN-GDTX;
- Trường Trung cấp Việt - Hàn;
- Các Trường Trung học phổ thông;
- UBND các xã, phường;
-LĐVP,đ/cLy;
- Lưu: VT, htnlan.

ứCHỤTỊQH
PHO ctìu TỊCH

Phạm Văn Nghiệp
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