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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023  

 

Thực hiện văn bản số 257/SVHTTDL-QLTDTT ngày 14/02/2023 của Sở văn 

hóa Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi 

người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân giai đoạn 2020 - 2030 trên địa bàn 

tỉnh Điện Biên. Công đoàn cơ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên xây dựng kế 

hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023 như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Thiết thực chào mừng Ngày truyền thống Ngành Thể thao Việt Nam 27/3, 

hướng tới kỷ niệm 69 năm ngày Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; thi đua lập 

thành tích chào mừng, kỷ niệm các ngày Lễ của đất nước, của tỉnh Điện Biên, của  

ngành Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời tham gia tập luyện thể dục, thể thao rèn luyện 

thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ 

nước” góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc của cán bộ, công chức viên 

chức và người lao động của Sở, đẩy lùi bệnh tật để phục vụ công việc chuyên môn 

và lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023 là hoạt động thể dục thể thao 

tốt cho sức khỏe, chạy còn là cơ hội để các công chức viên chức và người lao động 

của Sở gắn kết với nhau hơn. 

2. Yêu cầu 

- Góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động công chức viên chức và 

người lao động trong Sở tự chọn cho mình những hoạt động thể dục, thể thao phù hợp 

để tập luyện hàng ngày và tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. 

- Triển khai tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao trong tháng hoạt động 

thể dục thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic đảm bảo an toàn, tiết kiệm, 

hiệu quả, tạo được khí thế sôi nổi, hào hứng tham gia của công chức viên chức và 

người lao động. 

II. HÌNH THỨC, THỜI GIAN, KINH PHÍ VÀ THÀNH PHẦN THAM GIA 

1. Hình thức  
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 Tổ chức Ngày chạy và phát động phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể 

theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên cơ sở chương trình gồm các phần chính sau: 

+ Đọc “Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

+ Phát biểu khai mạc. 

+ Đồng thanh hô khẩu hiệu “Rèn luyện thân thể - Bảo vệ Tổ quốc”, “Rèn 

luyện thân thể - Kiến thiết đất nước”, “Thể dục - Khỏe”. 

+ Tổ chức chạy đồng hành tối thiểu 1km (trên quãng đường từ cổng Sở Kế 

hoạch và Đầu tư theo hướng đồi A1 và quay lại) 

2. Thời gian tổ chức 

Thời gian tổ chức: 7h30 sáng thứ 7, ngày 25 tháng 3 năm 2023.  

3. Kinh phí 

Tổng kinh phí dự kiến: 12.680.000 đồng 

+ Áo đồng phục: 56 người x 200.000 đồng/người = 11.200.000 đồng 

+ Giải khát: 56 người x 20.000 đồng/người = 1.120.000 đồng 

+ Ma két Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân 

năm 2023: 300.000 đồng 

Nguồn kinh phí tổ chức chi từ ngân sách công đoàn và huy động các nguồn 

lực xã hội hóa (nếu có).  

4. Thành phần tham gia 

Mời các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, 

công chức viên chức và người lao động của Sở. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các tổ công đoàn 

- Tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn của tổ mình lựa chọn ít nhất 

một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên và tham gia ngày chạy 

Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023 theo hình thức và thời gian nêu trên. 

- Tổng hợp lập danh sách công chức, viên chức và người lao động tham gia 

Ngày chạy Olympic gửi BCH công đoàn trước ngày 23/3/2023 tổng hợp chung. 

2. Ban chấp hành công đoàn 

- Tham mưu bài phát biểu khai mạc cho lãnh đạo  

- Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về công tác tổ chức tháng hoạt động thể 

dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân Sở Kế 

hoạch và Đầu tư năm 2023 
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- Thực hiện công tác trang trí khánh tiết, phục vụ tăng âm loa đài, chuẩn bị 

nội dung và in ấn Ma két Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân 

năm 2023 (nếu có); Tổng hợp thành viên tham gia, phân công chuẩn bị nhu yếu phẩm. 

- Báo cáo kết quả thực hiện về Sở văn hóa Thể thao và Du lịch đảm bảo thời 

gian quy định. 

3. Các hoạt động phối hợp  

- Đề nghị TTXTĐT thực hiện công tác chụp hình, viết bài tuyền truyền nhân 

Ngày chạy Olympic năm 2023 của Sở. 

- Đề nghị Đoàn thanh niên phối hợp tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023.  

 
Nơi nhận: 
- Các đồng chí trong BGĐ; 

- Các tổ công đoàn; 

- Đảng bộ (b/c); 

- Chi đoàn thanh niên (p/h); 

- Lưu: VT,CĐ./. 

 TM. BAN CHẤP HÀNH 

CHỦ TỊCH 
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