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Nhằm tiếp tục triển khai Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01 tháng 12 năm 

2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển 

mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020, Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25 

tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng 

khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân 

dân trong tình hình mới và đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể 

theo gương Bác Hồ vĩ đại” lập thành tích thiết thực kỷ niệm Ngày thành lập ngành 

Thể dục thể thao 27/3 hàng năm, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quyết định chọn 

tháng ba (tháng 3) hàng năm là tháng tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao cho 

mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân.  

Để công tác triển khai tổ chức đạt hiệu quả cao, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du 

lịch ban hành Kế hoạch tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người 

và Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân giai đoạn 2020 - 2030 với các nội dung 

chính như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Thiết thực kỷ niệm Ngày truyền thống Ngành Thể dục thể thao, Ngày 

Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe” kêu gọi đồng bào tập thể dục (27/3); Kỷ 

niệm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3). 

- Động viên đông đảo nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao 

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” trong cả nước góp phần 

nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc. 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng của luyện tập thể 

dục, thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc, nâng cao 

chất lượng cuộc sống của nhân dân, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa 

lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. 
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2. Yêu cầu: 

- Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ, ngành, tổ chức, 

đoàn thể xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai tổ chức tháng hoạt động thể 

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

đơn vị, địa phương. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động mọi người dân 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 hàng năm. 

- 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 tại địa phương, đơn vị 

đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, tạo được khí thế sôi nổi, hào hứng tham 

gia của nhân dân. 

- Vận động các nguồn lực xã hội đóng góp cho công tác tổ chức các hoạt 

động thể dục, thể thao và Ngày chạy. 

II. QUY MÔ VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC 

1. Quy mô: 

- Các tỉnh, thành phố: Vận động tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao 

quần chúng và Ngày chạy Olympic tại tất cả các xã, phường, thị trấn theo 03 cấp 

từ cấp xã, phường, thị trấn đến quận, huyện và cấp tỉnh; Có thể tổ chức theo 

hình thức liên xã (các đơn vị lân cận liền kề tại cấp xã, phường, thị trấn). 

- Vận động các cơ quan, đoàn thể, trường học, đơn vị Quân đội, Công an 

và doanh nghiệp tham gia hoặc tổ chức riêng các hoạt động thể dục, thể thao và 

Ngày chạy Olympic trong đơn vị. 

- Phấn đấu đạt 85% số đơn vị hành chính của từng tỉnh/thành tổ chức các 

hoạt động thể dục thể thao quần chúng trong tháng 3 và Ngày chạy Olympic vì 

sức khỏe toàn dân hàng năm. 

2. Hình thức, thời gian và địa điểm:   

2.1. Hình thức: 

Tùy tình hình thực tế tại các địa phương, đơn vị và phát huy tính chủ 

động sáng tạo trong việc tổ chức, có thể lồng ghép tổ chức các hoạt động thể dục 

thể thao chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 3 với 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:  

- Chào cờ, hát Quốc ca. 

- Đọc “Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
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- 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 (đảm bảo chạy hết cự ly).  

- Các địa phương, đơn vị có thể tổ chức thi chạy giữa các khối hoặc lồng 

ghép tổ chức thi đấu các giải chạy thể thao quần chúng. 

- Sau khi kết thúc các đợt chạy tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, 

các giải thể thao quần chúng như: Thể dục dưỡng sinh, Bóng chuyền hơi, Kéo 

co, Đẩy gậy, Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng bàn, Cầu lông, Cờ tướng ….  

2.2. Trang trí, tuyên truyền. 

Tổ chức trang trí tại địa điểm tổ chức một các trang trọng, treo băng rôn, 

cờ, phướn và khẩu hiệu tại địa điểm xuất phát và đích. 

- 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”, “Rèn luyện thân 

thể - Bảo vệ Tổ quốc”, “Rèn luyện thân thể - Kiến thiết đất nước” các khẩu hiệu 

chào mừng Ngày Thể thao Việt Nam, Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng 

sản Hồ Chí Minh và các khẩu hiệu tuyên truyền việc thực hiện nhiệm vụ chính 

trị của địa phương. 

2.3. Thời gian và địa điểm  

- Thời gian: Tổ chức các hoạt động thể thao quần chúng và Ngày chạy 

Olympic vì sức khỏe toàn dân trong tháng 3 hàng năm. 

- Địa điểm: Tổ chức tại các xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học, 

các địa điểm công cộng trên địa bàn xã, huyện, tỉnh thuận tiện cho công tác tập trung 

người dân tham gia các hoạt động thể dục thể thao và Ngày chạy. 

3. Thành phần tham gia: Toàn thể nhân dân cư trú trên địa bàn xã, 

phường, thị trấn (chú ý vận động đối tượng là cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng 

vũ trang, học sinh, sinh viên, nông dân, cán bộ, công nhân viên chức và người 

lao động, người trung cao tuổi). 

Mời các đồng chí lãnh đạo đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể ở 

địa phương, các sở, ban, ngành, cơ quan, xí nghiệp đóng trên địa bàn cùng tham 

gia các hoạt động thể thao và Ngày chạy. 

4. Kinh phí: Nguồn kinh phí tổ chức từ ngân sách địa phương, kết hợp 

với huy động xã hội hoá của các thành phần trong xã hội. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 

1. Các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 
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1.1. Giao Tổng cục Thể dục thể thao là cơ quan thường trực chịu trách 

nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; chỉ đạo tổ chức 

các hoạt động thể dục thể thao cho mọi người trong tháng 3 và Ngày chạy 

Olympic của các địa phương, đơn vị, đoàn thể. Tổng hợp báo cáo Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tình hình tổ chức các hoạt động thể dục thể thao cho mọi 

người trong tháng 3 và Ngày chạy Olympic của các tỉnh/thành, Bộ, ngành trên 

cả nước. 

1.2. Vụ Đào tạo chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc và giám sát các cơ 

sở đào tạo thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động thể dục 

thể thao trong tháng 3 và Ngày chạy, tổng hợp báo cáo kết quả gửi về Tổng cục 

Thể dục thể thao. 

1.3. Các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, xây dựng 

Kế hoạch cụ thể, chi tiết, đặc biệt chú ý sắp xếp lịch học tập, tập luyện để tổ 

chức các hoạt động thể dục thể thao trong tháng 3 và Ngày chạy Olympic hợp 

lý, khoa học nhằm đảm bảo huy động được tối đa sinh viên tham gia hưởng ứng. 

1.4. Các cơ quan báo chí thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đẩy 

mạnh tuyên truyền về công tác chuẩn bị và tổ chức các hoạt động thể dục thể 

thao trong tháng 3 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân hàng năm bằng 

những hình thức đa dạng, phong phú và dễ tiếp cận, đảm bảo các thông tin liên 

quan đến việc tổ chức các hoạt động thể dục thể thao quần chúng trong tháng 3 

và Ngày chạy đến được với mọi tầng lớp nhân dân.  

1.5. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị mình tham 

gia các hoạt động thể dục thể thao trong đơn vị và Ngày chạy. 

2. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 

2.1. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao căn cứ tình 

hình thực tế của địa phương tham mưu xây dựng và trình Uỷ ban nhân dân 

tỉnh/thành phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động thể dục thể thao trong 

tháng 3 Ngày chạy Olympic vì sức sức khỏe toàn dân giai đoạn 2020 -2030 để 

tổ chức thực hiện đạt được mục đích, yêu cầu và phù hợp với quy mô của Kế 

hoạch này (sau khi được phê duyệt gửi về Tổng cục Thể dục thể thao). 

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền về vai 

trò, lợi ích, tác dụng của tập luyện thể dục thể thao đối với sức khỏe. Tuyên 

truyền bài viết “Thể dục và sức khỏe” của Bác Hồ và sự hình thành, phát triển 

của ngành Thể dục thể thao. Tuyên truyền, vận động mọi đối tượng nhân dân 

hưởng ứng tham gia các hoạt động thể dục thể thao và Ngày chạy.  
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- Chỉ đạo và hướng dẫn các quận, huyện, thị xã, thành phố; các xã, 

phường, thị trấn và các đơn vị trên địa bàn thành lập Ban Tổ chức, xây dựng kế 

hoạch, triển khai tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và kết hợp tổ 

chức các giải thể thao quần chúng, giải thể thao dân tộc như: giải Việt dã, Kéo 

co, Đẩy gậy, Bóng đá, Bóng chuyền, Cầu lông, Bóng bàn, thể dục dưỡng sinh … 

và các môn thể thao truyền thống, các trò chơi vận động dân gian trên địa bàn.  

- Theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch tại các quận, 

huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn. hàng năm mỗi 

tỉnh/thành luân phiên chọn một đơn vị để tổ chức Lễ phát động điểm và báo về 

Tổng cục Thể dục thể thao.  

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh/thành thành lập Ban Chỉ đạo, Ban 

tổ chức để tổ chức các hoạt động thể dục thể thao và Ngày chạy Olympic. Phối 

hợp với các Sở, ban, ngành và các đơn vị đóng trên địa, các tổ chức chính trị xã 

hội liên quan huy động tối đa mọi đối tượng đặc biệt các đối tượng là cán bộ, 

chiến sĩ lực lượng vũ trang, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, công chức, 

viên chức, người lao động, người trung cao tuổi … hiện đang sinh sống, làm 

việc trên địa bàn cùng tham gia các hoạt động thể dục thể thao và Ngày chạy 

nêu cao tinh thần tự giác tập luyện và rèn luyện thể dục thể thao thường xuyên.  

2.2. Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức lập Kế hoạch cử cán bộ và mời lãnh đạo 

Uỷ ban nhân dân các cấp về dự, hưởng ứng cùng tham gia các hoạt động thể dục 

thể thao và chạy tại các xã, phường, thị trấn, quận, huyện và các đơn vị trên toàn 

tỉnh. 

2.3. Các tỉnh, thành phố và quận, huyện đưa nội dung tổ chức các hoạt 

động thể dục thể thao trong tháng 3 và Ngày chạy Olympic của các đơn vị thành 

tiêu chí bắt buộc để đánh giá thi đua, khen thưởng cuối năm.  

2.4. Thành lập Tổ công tác thường trực để chỉ đạo, hướng dẫn các xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh/thành tổ chức các hoạt động thể dục thể thao 

trong tháng 3 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. 

2.5. Các địa phương cần chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho 

các hoạt động thể dục thể thao trong tháng 3 và Ngày chạy Olympic một cách 

sâu rộng, hiệu quả đến với mọi đối tượng, trên khắp địa bàn (nhất là vùng núi, 

vùng sâu, vùng xa). 

3. Đề nghị các Bộ, ngành Trung ương: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ 

Công an, Bộ Quốc phòng, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt 

Nam, Trung ương Hội người Cao tuổi Việt Nam phối hợp có văn bản chỉ đạo, 

vận động lực lượng học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang, công chức, viên 
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chức, người lao động, người cao tuổi tham gia, tổ chức các hoạt động thể dục 

thể thao trong tháng 3 và Ngày chạy. 

IV. TỔNG  KẾT, ĐÁNH GIÁ, RÚT KINH NGHIỆM 

Kết thúc tháng tổ chức hoạt động thể dục thể thao cho mọi người và Ngày 

chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân hàng năm, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, 

Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan 

quản lý TDTT thuộc các Bộ, ngành Giáo dục Đào tạo, Quốc phòng, Công an 

tiến hành tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm, khen thưởng các đơn vị, tổ 

chức, cá nhân tổ chức tốt các hoạt động thể dục thể thao trong tháng 3 và Ngày 

chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Gửi báo cáo kết quả tổ chức về Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch (qua Tổng cục Thể dục thể thao, số 36 Trần Phú, Ba Đình, 

Hà Nội) trong báo cáo quý II hàng năm.  

Căn cứ báo cáo của các địa phương, đơn vị theo định kỳ 5 năm Tổng cục 

Thể dục thể thao xem xét đề xuất Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch khen thưởng 

các đơn vị, tổ chức, các nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong tổ chức tháng  

hoạt động thể dục thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe 

toàn dân. 

Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc cần 

thông tin kịp thời về Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch để được hướng dẫn, chỉ 

đạo và giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ trưởng; 

- Các Thứ trưởng; 

- Ban Tuyên giáo Trung ương; 

- UBND các tỉnh/thành; 

- Các Bộ: GDĐT, BCA, BQP; 

- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 

- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 

- Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; 

- Trung ương Hội người Cao tuổi Việt Nam; 

- Công đoàn viên chức Việt Nam; 

- Sở VHTT&DL, Sở VH&TT các tỉnh/thành; 

- Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL; 

- Các cơ sở đào tạo thuộc Bộ VHTTDL; 

- Lưu: VT, TCTDTT, MT.300. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 
 

Lê Khánh Hải 
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