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KẾ HOẠCH
Triển khai cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể
theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030
Căn cứ Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 21/09/2021 của UBND tỉnh v/v
triển khai cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”
giai đoạn 2021-2030; Sở Ngoại vụ xây dựng Kế hoạch triển khai cuộc vận động
“Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030, cụ thể
như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊUCẦU
1.Mụcđích
- Tổ chức, triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể
theo gương Bác Hồ vĩ đại” góp phần nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ,
công chức và người lao động về vị trí, vai trò, tác dụng của tập luyện thể dục, thể
thao trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực;Vận động, hướng dẫn toàn thể cán bộ,
công chức và người lao động của Sở duy trì nề nếp, thói quen tập luyện thể dục
thể thao thường xuyên, đúng cách nhằm nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực,
phòng, chống bệnh tật, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt
Nam đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốctế.
- Thông qua Cuộc vận động, khuyến khích cán bộ, công chức và người lao
độngtự chọn cho mình môn thể thao phù hợp để tập luyện và tạo thói quen hoạt
động, vận động hợp lý suốt đời để nâng cao sức khỏe, thể chất vì mục tiêu: “Mỗi
một người dân mạnh khỏe, tức là cả nước mạnh khỏe”, “Dân cường thì Quốc
thịnh” như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.
2. Yêu cầu
- Triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác
Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết 2
xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa”.
- Toàn thể cán bộ, công chức và người lao động của Sở Ngoại vụ tích cực
hưởng ứng và tham gia cuộc vận động.
- Việc triển khai cuộc vận động phải được tổ chức với phương châm thiết
thực, hiệu quả; việc đánh giá kết quả Cuộc vận động phải thực chất, khách quan,
tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua; ghi nhận và kịp thời khen thưởng
những đóng góp tích cực của các tổ chức, cá nhân trong tổ chức thực hiện Cuộc
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II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI CUỘC VẬN ĐỘNG
- Tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức và người lao
động về Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”,
các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước về công tác thể dục thể thao.
- Phổ biến tài liệu, tranh ảnh, video clip hướng dẫn luyện tập thể dục, thể
thao phù hợp lứa tuổi, giới tính, vùng miền, tình trạng sức khỏe của người dân;
hướng dẫn kiến thức thể dục thể thao; hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật các môn
thể thao từ đơn giản đến nâng cao; hướng dẫn các phương pháp tập luyện thể dục,
thể thao đúng cách; hướng dẫn các nguyên tắc đảm bảo vệ sinh, an toàn, phòng
chống tai nạn, chấn thương khi tập luyện;…
- Hưởng ứng tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và các
hoạt động thể dục, thể thao trong dịp tháng 3 hàng năm nhằm tuyên truyền về ý
nghĩa, tác dụng của việc luyện tập thể dục, thể thao để nâng cao sức khỏe, phát
triển tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật; đồng thời vận động cán bộ, công
chức và người lao động lựa chọn môn thể thao thích hợp, cách thức luyện tập phù
hợp với từng đối tượng, lứa tuổi, giới tính, tình trạng sức khỏe để duy trì nề nếp,
thói quen thường xuyên luyện tập hằng ngày.
- Tổ chức Hội thao chào mừng Kỷ niệm Ngày truyền thống thành lập
ngành Ngoại giao (28/08) hàng năm, nhằm tạo động lực thi đua và khuyến khích,
thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao đến toàn thể cán bộ, công chức và
người lao động.
- Tăng cường tham gia và tổ chức giao lưu thể dục thể thao với Sở Ngoại
vụ các tỉnh miền Trung cũng như Sở Ngoại vụ các tỉnh bạn Lào có quan hệ hợp
tác với tỉnh Quảng Trị thông qua các Chương trình Giao ban Ngoại vụ hàng năm.
- Triển khai Cuộc vận động trong công tác gia đình nhằm phát huy vai trò
gương mẫu, tích cực của các thành viên trong gia đình tham gia tập luyện thể dục,
thể thao, xây dựng gia đình thể thao; các bậc phụ huynh quan tâm đầu tư kinh phí,
trang phục, dụng cụ, tạo điều kiện cho trẻ em, học sinh, sinh viên được vui chơi
giải trí, rèn luyện thể chất, tập luyện thi đấu các môn thể thao.
- Hàng năm, tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả triển khai Cuộc vận
động; đồng thời tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân điển hình, có đóng
góp thành tích xuất sắc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể
theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phát triển phong trào Thể dục thể thao.
IV. TỔ CHỨC THỰCHIỆN
1. Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở có trách nhiệm tuyên truyền, tạo
điều kiện để cán bộ, công chức và người lao động tham gia các hoạt động thể dục,
thể thao do các cấp có thẩm quyền tổ chức.
2. Giao Công đoàn cơ sở Văn phòng Sở Ngoại vụ phối hợp Chi đoàn
Thanh niên Sở Ngoại vụ xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thao chào mừng Kỷ
niệm Ngày truyền thống Ngành Ngoại giao (28/08) hàng năm.
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3. Giao Văn phòng Sở theo dõi, tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả triển
khai Cuộc vận động theo định kỳ và tham mưu công tác khen thưởng cho các tập
thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn
luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- GĐ, các PGĐ;
- Các phòng, TTPVĐN;
- Lưu VT, VP.
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