
UBND TINH TUYEN QUANG CQNG HOA xA HOI CHU NGHA VIET NAM 
SO VAN HOA, THE THAO DOe lap - Tix do - Hanh phéc 

VA DU LICH 

Sé: 25/KH-SVHTTDL Tuyên Quang, ngày 11 tháng 03 nàm 2021 

KE HOACH 
To chuc L phát dng Cuc vn dng 

"Toàn dan rèn luyn than the theo gtro'ng Bác H vi dvi" giai don 2021-2030, 
Ngay chy Olympic vi sire khoe toan dan va giai Viçt da Tien Phong 

tinh Tuyên Quang nãm 2021 

Thrc hin K hoach s 51 7/KH-BVHTTDL ngày 22/2/2021 cüa B Van hóa, 
Th thao và Du ljch ye vic to chrc Lê phát dng Cuc 4n dng "Toàn dan rèn 
luyn than the theo ginng Bác Ho vi di" giai dotn 2021 - 2030 và Ngày chiy 
Olympic vi sue khóe toàn dan näm 2021; 

Thirc hin Kê hoach so 37/KH-UBND ngày 11/03/2021 cüa U ban nhân dan 
tinh Tuyên Quang ye vic to chüc Lê phát dng Cuc 4n dng "Toàn dan rèn 
luyn than the theo gucing Bác Ho vi dai"  giai  doan  2021 - 2030 và Ngày chy 
Olympic vi sirc khOe toàn dan nàm 2021; 

Can cir Dieu l sO 148/DJJSVI-HTDL-TDTN ngãy 10/03/2021 cfia S Van boa, The 
thao và Du lich  và Tinh doàn thanh niên ye vic to chrc giai Via cIA Tiên Phong nãm 2021. 

S& Van hóa, The thao và Du ljch ban hành Kê hoch to chüc Lê phát dng 
Cuc vn dng "Toàn dan rèn luyn than the theo giwng Bác Ho vi di" giai don 
2021 - 2030, Ngày chy Olympic vi s1rc khOe toàn dan và giâi Vit dã Tiên Phong 
näm 2021 (sau day gçi là Lê phát dng), nhu sau: 

I. MIJC DICH, YEU CAU 
1. Mic dIch: 
- Thiêt thirc chào mrng thành cOng Dti hi Dãng toàn quOc lan thi'r XIII; k' 

nim 75 nàm Ngày thành 1p ngành The diic the thao và ngày Bác Ho viêt bài "The 
diic và süc khOe" kêu gçi dlông bAo tp the diic (27/3/1946-27/3/2021), 90 näm 
Ngày thành 1p Doàn Thanh niên Cong san Ho ChI Minh(26/3/1931- 26/3/2021). 

- Co rü, dng viên nhân dan tham gia t.p luyn the diic, the thao hithng irng 
Cuc vn dng "Toàn dan rèn luyn than the theo guang Bác HO vi diii" và phong 
trào "KhOe dê 1p nghip và giQ nuOc" trong tuOi tré toàn tinh, gop phân nâng cao 
süc khOe ph1ic vi h9c tap,  lao dng, san xuât, xây dirng và bão v To quOc. 

- Tuyên truyên, nâng cao nhn thuc cña các cap, các ngành và toàn xA hi v 
vai trO, tác ding cüa luyn tp the diic, the thao trong vic bAo v, nâng cao sue 
khOe, nâng cao chat luçing cuc song cüa nhân dan; xây dirng lôi sOng và mOi 
trtthng van hóa lành mnh, gop phân cüng cO khôi dai  doàn kêt toàn dan. 

2.Yêucu: 
- To chüc Lé phát dng phãi trang trpng, thiét thrc, tiêt kim, hiu qua và dAm 

bAo an toAn trong diêu kin phOng chOng djch bnh COVID - 19. 
- Day manh  4n dng các nguOn lirc xã hi ctóng gop cho cOng tác to chüc L 

phát dng. 



II.TH€1I GIAN, D!A  DIEM 
- Thii gian: Khai mac  7 gR 30 phüt, ngày 2 1/03/2020 
- Dja diem khai mac: Tai Quàng trung Nguyen Tat Thành thành phô 

Tuyên Quang. 
III. LE PHAT DQNG CUOC VN DQNG "TOAN DAN REN LUY1N 

THAN THE THEO GU'ONG BAC HO vi oi" GIAI DOi.N 2021 — 2030, 
NGAY CH4Y OLYMPIC VA KHAI MJLC GIAI VLT DA HEN PHONG 

1. Thành phn, s hrçrng, trang phiic tham dr: 
a) Thànhphân: 
Môi các dông chI lãnh dao  Tinh üy,Hi dông nhân dan, U' ban nhân dan 

tinh. Lath dao  các S, ban, ngành, doàn the cüa tinh; lãnh dao  Thành ày, Hi dông 
nhân dan, W ban nhân dan thành phô Tuyên Quang; lãnh dao  U ban nhân dan 
phuàng và nhân dan cu trà trên dja bàn phi.ring Tan Quang. Can b, chiên si B 
chi huy Quân s1r tinh, Cong an tinh; sinh viên Trtx&ng Dai  h9c Tan Trào, hpc sinh 
khôi Trung h9c phô thông, Trung hçc co sâ, Cong chCrc, viên chirc van phông S&; 
lành dao,  cong chüc, vien chüc các dan vj sir nghip thuc SO; vn dng viên các 
huyn, thành phô, 4n dng vién näng khiêu cüa Trung tam Huân luyén và Thi dâu 
the dic the thao tinh, the nhu sau: 

b) Dê nghj các co uan, don vj huy d3ng so 1u'ing tham gia chyy: 
+ Si Van hóa, The thao và Du 1ch: Huy dng 100% can b cong chtirc, viên 

chüc trong toàn ngành. 
+ Sâ Giáo diic và Dào tao:  Huy dng 200 hçc sinh Trung h9c phô thông và 200 

h9c sinh Trung hçc co s&. 
+ Tinh doàn thanh niên: Huy dng 100 doàn viên. 
+ B chi huy Quân s1,r tinh: Huy dng 100 can b, chiên si. 
+ Cong an tinh: Huy dng 100 can b. 
+ Truèng Dai  h9c Tan Trào: Huy dng 200 sinh viên. 
+ Các sâ, ban, ngành, doàn the: Môi dan vj buy dng 50% so can b cong chüc, 

viên chüc tham gia. 
+ Uy ban nhân dan thãnh phô Tuyên Quang: Chn phu&ng Tan Quang huy dng 

100 ngi.rôi tham gia buôi Lê phát dng. 
+ Lirc krqng V.n dng vien: 300 ngui 
c) Trang ph ye: Các 1rc luqng tham gia Lê phát dng trang phiic quân, áo, 

giây the thao. 
2. Chirong trInh phát dng 
-7 gi 30 phàt: Tuyên bô l do gici thiu dai  biêu. 
- Môi dông chi Hoàng Vit Phuo'ng, Phó Chü tjch UBND tinh Tru&ng Ban tO 

chirc Le phát dng phát biêu, d9c Ryi kêu gçi toàn dan tp luyn the duc cüa Bác Ho; 
phát dng Ngày chy Olympic vi si'rc khOe toàn dan và khai mac  giãi Vit dâ Tien 
Phong nàm 2021. 

- Dai din 4n dng viên d9c Ru hüa; dai  din trQng tài tuyen the. 
- Lãnh dao,  Ban To chiirc ttng hoa và ci lizu nim cho các doàn vtn dng vien 

tham gia giài Vit dã lien Phong. 
Ket thüc phân khai mac  mâi các dông chI lAth dao  tinh, các vj dai  biêu, v.n 

dng viên, can b cOng chiirc viên chirc vA than dan tham gia chy. Cir ly 01 km 



xut phát tti dja dim khai mac  truâc Tuqng dài Bác H vâi nhân dan các dan tc 
tinh Tuyên Quang chy vông duing Chiên thäng Song Lô, vông du&ng 17/8 vông 
duông BInh Thun và kêt thüc trurc Tugng dài Bác Ho vói nhân dan các dan toe 
tinh Tuyên Quang. 

3. To chfrc thi Ctu giãi Vit dã Tiên Phong. 
Ni dung thi dâu: 
- Nam chInh thi dâu Cu ly 7 km. - NQ chinh thi dâu cu ly 3 km; 
- Nam tré thi dâu cir ly 6 km; - NQ tré thi dâu cix ly 2,5 km; 
IV. To chuc thirc hiên. 
1. D ngh Tinh doàn: 
- Phôi hçip chi dao  các huyn Doàn, thành Doàn trrc thuc phôi hqp vOi 

Phông Van boa và Thông tin; Trung tam Van hóa, Truyên thông và The thao các 
huyn, thành phô to chirc L phát dng có the kêt hqp vâi to chirc giài chy tai Co 
si và thành 1p doàn 4n dng viên tham gia thi dâu giãi toàn tinh. 

- Lam cong tác to chirc, dan chuong trInh Lê phát dng. 
- Chuân bj giài thuâng tng don vj to chüc tot phong trào ? co sâ; Ca nhan là 

vn dng viên Ire tuôi nhât tham dir giái. 
- Chju trách nhim lien h: Ytê (01 xe ci'ru thuong, 02 bác si; Cong an 01 xc ô to 

din l, 02 xe mô tO cong an bào v theo doàn dua, cong an báo v khu vrc dIch và cac 
ngã ba, ngã tu tong so 20 nguñ theo so do dung chay). 

2. S& Van hóa, Th thao và Du ljch chi dio: 
2.1. Vânphàng so': 
- Di,r kiên danh sách dai  biêu mdi, thão và gi:ri giây mñ, don dai  biêu trong Lê 

phát dng và khai, be mac  giâi. 
- Lien h vi co quan Báo, Dài phát thanh Truyên hInh tuyên truyên trtx&c, 

trong Va sau giài. 
- Phân cong can bO lam cOng tác phiic vii giái (chuân bj hi tnthng hçp, phiic 

vii nuO'c các cuc hçp và thi dâu, in an biên bàn, ljch thi dâu, ctóng giãi thu&ng, 
chuân bj hoa, khay trao giãi). 

- Liênh noi an nghi cho các doàn ye tham d? giài. 
- Chuân bj bàn ghê, nuâc uông phiic vi khai mac,  be  mac,  bàn ghê lam vic 

cüa tr9ng tài và Ban TO chüc. 
- Phôi hçip vth Phông Quãn l The dic the thao to chüc trao giãi thu&ng. 
2.2.Phàng Quãn Ij Thêdyc the 1/lao. 
- Dan chuong trInh thi dau và be mac  giài vit dã. 
- Xây drng Diêu l, Kê hoachtô chüc giái. 
- Tham muil thành 1p Ban To chirc và các van bàn lien quan den qua trInh to 

chüc Lê phát dng và giái Vit dã Tiên Phong. 
- Lp dirtoán chi tiêt Lê phát dng và giãi Vit dã Tiên Phong. 
- Don dOe PhOng Vn hóa và Thông tin, Trung tam Van hóa, Truyên thông và The 

thao các huyn, thành phô, các ngành, don vj tO chüc Lê phát dng và giài Vit dã Tiên 
Phong tai Co SO tuyên chçn lrc hrcing vn dng viên tham gia giài toàn tinh. 

- Xây dimg ma két và thirc hin trang trI khánh tiet ie khai mac  giãi, ni dung 
các bang zôn tuyên truyên khu virc khai mac. 



- Chun bj huy chucing, ci lixu nim, c1 ththng, bin ten doàn phiic vii cho 1 
khai mac  và be mac  giãi. 

- Nhn dàng k thi dâu cüa các doàn, kiêm tra nhân sir theo Diêu 1 quy djnh, 
chü trI trong cuc hpp chuyên mon vâi các doàn. 

- Chuân bj biên bàn thi dâu các ni dung trong giâi. 
- Phôi hçip vói Trung tam Huân 1uyn và Thi dâu The diic the thao tinh chuân 

bj hrc luçmg tr9ng tài và tp huân trQng tài diêu hành giâi 
- Diêu hành các ni dung thi dâu trong giái. 
- Chuân bj 01 xe 0 to, tang am, ba, may và thirc hin cOng tác tuyên truyên 

tnicc và trong thôi gian tO chüc giãi. 
2.3. Phèng Kê hoçich tàichinh: 
- Thm djrih dr toán kinh phi kjp thtM phiic vti Lê phát dng và tO chüc giài. 
- Hu&ng dn các b ph.n, cá nhân có lien quan hoàn thin ho so', thñ tic và 

th?c hin thanh, quyêt toán kinh phi theo quy djnh. 
2.4. Trung tam Huân 1uyn và Thi dâu The dyc the thao tinh: 
- Chun bj hrc lucing tr9ng tãi, tO chrc tp hun va phân cOng lrQng tài diêu bath giãi. 
- Huy dng toàn b can bO,  viên chirc, huân 1uyn viên và hrc luçmg 4n dng 

viên tham gia Lê phát dng. 
- Chuân diing cii, trang thiêt bj dam bâo cho thi dâu, gOm: DOng ho barn gi, 

côi, c? xuât phát, ci giám sat, day dIch, kê du&ng chay, diem xuât phát các cir ly 
và diem dIch. V sinh toàn bô khu virc thi dâu và kiêm tra duing chay. 

- Phôi hcip vci phông Quãn i The d1ic the thao h9p chuyên mon vâi các doàn. 
- Tong hçp kêt qua chuyên mOn toàn giài. 
2.5. Thanh fra Só: 
- PhOi hçip vâi phOng Quân 1 The di1c the thao kiêm tranhãn s1r theo Diêu l quy 

djnh trong cuc hpp chuyên mOn v&i các doàn, kiêm tra các diêu kin chuyên mOn phiic 
v cho thi dâu và giám sat cong the to chirc giãi. 

2.6. Ban Qiinn!i Quãng trwà1g Nguyen Ti't Thành: 
- Bô tn dja diem Lê phát dng vàkhai mac  giãi Vit dã Tiên Phong, dam bào 

v sinh toàn b khu Quãng trithng, phôi hqp vâi Van phông S don tiêp các dOng 
chI lânh dao  tinh và chuân bj bàn ghê cho dai  biêu  tai  khu vrc khai mac,  chuyên 
các bic boa theo so do du&ng chay. 

- Cir bào v phôi bqp vi hrc hxqng cOng an dam bâo cOng tác an ninh trt tir 
trong và ngoài khu virc khai mac,  gi gin và bão quãn tOt các cOng trInh cüa Quáng 
truông tnró'c, trong và sau khi két thüc giâi. 

2.7. Trung tam Van hóa tinh: 
Chuân bj tang am, ba may, ánh sang. Ctr mt can b nam dan chuo'ng trinh 

trong Lê khai mac. 
3. Phông Van hóa và Thông tin các huyn, thành ph: 
- Tham rnuu rnii các dOng chI lãnh dao  U ban nhân dan các huyn, thành 

pho,thamgiaLêphátdng. 
- Tham muu xây dirng Kê hoach  tO chüc Lé phát dng Cuc vn dng "Toàn 

dan rèn 1uyn than the theo grong Bác HO vi dai"  giai doan 2021 - 2030, Ngày 
chy Olympic vi src khOe toàn dan và giãi Vit dã Tiên Phong nAm 2021, tuyen 
ch9n 4n dng viên tham gia giài toân tinh. 



4. B nghj Van phông U ban nhân dan tinh: 
- Kiêm tra, don dôc các Sâ, Ban, ngành, các don vj bô trI dü so ngithi tham 

gia L phát dng dt kêt qua. 
- Phôi hcTp vói So Van boa, The thao và Du ljch dix hen danh sách myi các 

dng chI länh dao  Tinh üy, Hôi dOng nhân dan, U ban nhân dan tinh. 
5. B ngh Cong an tinh: Bô ti-I 01 xe ô to dan l, 02 xe rnO to cong an bão v 

theo doàn dua, cong an bão v khu vrc dIch và các ngã ba, ngã ttr tOng so 20 nguôi theo 
so dO dixOng chy. 

6. Be ngh S& Y tê: 
- Dam bào cong tác kiêm tra phOng, chông djch bnh Covid- 19 trong thi 

gian din ra Lê phát dng. 
- Bô ti-I 01 xe ciru thuong, 02 bác si, thuôc dir phOng phtic vti trong thOi gian tO 

chüc Ngày chy Olympic và suôt qua trInh to chirc giãi. 
A * 7. Be ngh Biçn lire thanh pho: 

Dam bão nguOn din khu vrc Quàng truOng Nguyen Tat thành, dja diem khai 
mc L phát dtng và thi dâu giãi Vit dã Tiên Phong trong suôt thOi gian to chiic. 

Trên day là K hoach t chirc L phát dng Cuc 4n dng "Toàn dan rèn 1uyn 
than the theo gwmg Bác Ho vi di" giai doin 2021 - 2030, Ngày chy Olympic vi 
sue kbOe toàn dan và giài Vit dã Tiên Phong nàm 2021. SO Vn hóa,, The thao và 
Du ljch dê ngh các don vj thrc hin dt hiu qua. 

KT. GIAM BOC 
PHO GIAM IJOC 

Noinhân: 
- Tong cic The dic the thao (b/c); 
- D/c Hoàng Vit Phixang, PCT UBND tinh (b/c); 
- Länh dao 2 dan vi (c/d); 
- Cong an tinh (p/h); 
- B chi huy Quân sr tinh (p/h); 
- S& Giáo due và Dào tao tao  (p/h); 
- U' ban nhân dan thành ph Tuyên Quang (p/h); 
- Phong VH&TT các huyn, thành phô; 
- Tru?mg Di h9c Tan Trào; 
- Van phOng, Phong KI-ITC, Ban tuyén giáo tinh doàn 
TNCSHCM (tih); 
- Các dan vi sij nghip thuc S& (t/h); 
- Lisu VT, QLTDTT. 

Nguyn Van Hôa 
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