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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
Thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát
triển thể dục thể thao theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
XIII của Đảng và Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng
Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày
04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây
dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền
vững đất nước; căn cứ Quyết định số 1157/QĐ-BVHTTDL ngày 02/4/2021 của Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Ban hành Kế hoạch triển khai Cuộc vận động
“Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 – 2030;
Thực hiện Kế hoạch số 367/KH-UBND ngày 29/6/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh An Giang về việc Triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể
theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 – 2030;
Nhằm đẩy mạnh phát triển sự nghiệp thể dục thể thao tỉnh An Giang trong
giai đoạn tới nói chung và trong ngành giáo dục nói riêng, đáp ứng yêu cầu nâng
cao sức khỏe, thể lực của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, học viên, góp
phần chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Hướng dẫn các đơn vị và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh,
học viên trong ngành giáo dục hiểu rõ đường lối, chính sách của Đảng và Nhà
nước về công tác thể dục thể thao (TDTT), tổ chức triển khai thực hiện thống nhất,
hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”
góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về vị trí, vai trò, tác dụng của tập luyện
thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực, giáo dục đạo đức, ý chí,
nhân cách, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc.
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- Vận động, khuyến khích mỗi người dân tự lựa chọn cho mình môn thể
dục, thể thao phù hợp; tự giác, tích cực tham gia tập luyện thường xuyên và tạo
thói quen hoạt động, vận động hợp lý, suốt đời nhằm nâng cao sức khỏe vì mục
tiêu: “Mỗi một người dân mạnh khỏe, tức là cả nước mạnh khỏe”, “Dân cường thì
nước thịnh” như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn; đồng thời góp phần tích
cực, hiệu quả trong xây dựng, phát triển phong trào TDTT quần chúng và thể thao
thành tích cao của địa phương, đơn vị nói riêng, cả tỉnh nói chung.
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 xây
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa” tại địa phương, đơn vị nhằm nâng cao chất lượng đời sống văn
hóa tinh thần của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, học viên, góp phần hiệu
quả phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh, chính trị tại địa phương.
- Phát huy vai trò tự quản, tính sáng tạo của các đơn vị trong triển khai tổ
chức thực hiện, lấy cơ quan, đơn vị, trường học là địa bàn chính để triển khai Cuộc
vận động đồng thời là cơ sở để đề ra nội dung, tiêu chí và đánh giá hiệu quả của
Cuộc vận động.
- Triển khai, tổ chức thực hiện Cuộc vận động phải đảm bảo thiết thực, tiết
kiệm, chất lượng và 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 các cấp trong tổ
chức thực hiện Cuộc vận động.
II. CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU
- Số trường thực hiện chương trình thể thao ngoại khóa đạt 87,5% vào năm
2025 và 90% vào năm 2030.
- 100% số trường bậc phổ thông có câu lạc bộ TDTT, có hệ thống cơ sở vật
chất đủ phục vụ cho hoạt động TDTT, có đủ giáo viên và hướng dẫn viên thể dục
thể thao vào năm 2030.
- Số học sinh được đánh giá và phân loại thể lực theo tiêu chuẩn rèn luyện
thân thể (đánh giá, xếp loại học sinh theo quy định hiện hành) đến năm 2025 đạt
trên 90% và đến năm 2030 đạt trên 95% tổng số học sinh bậc phổ thông các cấp.
III. NỘI DUNG
1. Tuyên truyền, triển khai 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 với tình hình thực tiễn của các đơn vị, địa phương
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- Tổ chức các hình thức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, giáo
viên, nhân viên và học sinh, học viên 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.
- Tổ chức 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 mọi người lựa chọn môn thể thao
thích hợp, cách thức luyện tập phù hợp với từng đối tượng, lứa tuổi, giới tính, vùng
miền, tình trạng sức khỏe để duy trì nề nếp, thói quen thường xuyên luyện tập hằng
ngày.
- Cụ thể hóa Cuộc vận động, các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch, Chiến lược,
các chủ trương, chính sách của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về công tác thể dục,
thể thao thông qua việc ban hành và triển khai Chương trình, Kế hoạch, Đề án...
của các đơn vị, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn và
nhu cầu luyện tập thể dục, thể thao của toàn đơn vị.
2. Xây dựng mạng lưới hướng dẫn tập luyện thể dục, thể thao đúng cách
để nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc thể lực, cải thiện đời sống văn hóa
tinh thần và phòng chống bệnh tật
- Xây dựng, 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: 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; hướng dẫn kỹ năng an toàn, phòng chống đuối
nước…
- Tổ chức đào tạo, tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về hướng dẫn
tập luyện thể dục, thể thao nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, giáo
viên, cộng tác viên, hướng dẫn viên thể dục, thể thao cho các trường học và cơ sở
giáo dục.
- Phát triển các mô hình câu lạc TDTT; đa dạng, phong phú về nội dung,
hình thức; đảm bảo các điều kiện về vệ sinh an toàn, cơ sở vật chất, trang thiết bị
theo quy định nhằm tạo điều kiện cho học sinh học tập thuận lợi, hiệu quả.
3. Phối hợp liên ngành về quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn phát triển phong
trào thể dục thể thao
Phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan, nhất là ngành Văn hóa, Thể thao
và Du lịch trong đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ
cho lực lượng giáo viên giáo dục thể chất; tổ chức các giải đấu phù hợp với từng
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bậc học; sử dụng, khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất nhằm tổ chức, phát triển
phong trào TDTT của ngành.
4. Tổ chức các giải thi đấu các môn thể thao nhằm khuyến khích, thúc
đẩy phong trào luyện tập thể dục thể thao
- Các đơn vị, trường học quan tâm tổ chức các giải thi đấu các môn thể thao
nhân dịp các ngày kỷ niệm, lễ lớn, đặc biệt là Hội khỏe Phù Đổng hàng năm nhằm
tạo động lực thi đua phấn khởi và khuyến khích, thúc đẩy phong trào tập luyện
TDTT trong học sinh.
- Khuyến khích các đơn vị, địa phương tổ chức giải thể thao các dân tộc gắn
với việc sưu tầm, bảo tồn và phát triển các môn thể thao dân tộc, các trò chơi dân
gian.
5. Đầu tư nguồn lực triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân
thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 – 2030
- Các đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động TDTT; đồng thời
quan tâm đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất và bố trí thời gian phù hợp để cán bộ, giáo
viên, nhân viên và học sinh, học viên tham gia tập luyện, thi đấu TDTT rèn luyện
thể chất và tinh thần.
- Đẩy mạnh xã hội hóa, vận động các doanh nghiệp, tổ chức, các mạnh
thường quân hỗ trợ cơ sở vật chất nhằm đáp ứng yêu cầu chuyên môn và phù hợp
với nhu cầu thực tiễn của đơn vị, nhất là những còn khó khăn về cơ sở vật chất.
- Kiện toàn và bố trí đội ngũ giáo viên giáo dục thể chất đảm bảo chuyên
môn, nghiệp vụ, trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển phong trào TDTT
trong tình hình mới.
6. Nhân rộng những mô hình, điển hình triển khai tốt Cuộc vận động
- Thống kê, đánh giá kết quả hàng năm về phong trào TDTT, công tác giáo
dục thể chất, hoạt động thể thao nhà trường trong học sinh và công tác rèn luyện
thể lực, thể thao ngoại khóa của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, học viên.
- Xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, cách thức triển khai
hay, hiệu quả về Cuộc vận động trong toàn ngành.
IV. GIẢI PHÁP
1. Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, hiệu lực
quản lý nhà nước các cấp
- Gắn Cuộc vận với việc triển khai thực hiện chủ trương, đường lối, chính
sách của Đảng và Nhà nước về phát triển TDTT theo tinh thần Nghị quyết Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Quyết định số 1157/QĐ-BVHTTDL
ngày 02/4/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Ban hành Kế hoạch triển
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khai Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai
đoạn 2021-2030.
- Gắn kết, lồng ghép việc triển khai Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân
thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" với việc thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hóa"; Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Đại
hội TDTT các cấp lần thứ IX, thứ X tỉnh An Giang năm 2021-2022 và 2025-2026,
các chương trình, đề án của Chính phủ, của Bộ GDĐT, của tỉnh về chăm sóc sức
khỏe cho nhân dân.
- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự
phối hợp giữa ngành giáo dục với các ban, ngành, đoàn thể trong triển khai Cuộc
vận động một cách hiệu quả, thiết thực.
2. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động
- Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân rèn
luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" là một trong những nội dung "Học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" cần được duy trì thường
xuyên trong toàn ngành.
- Các nội dung tuyên truyền cho Cuộc vận động cần được chọn lọc kỹ, gắn
kết với công tác khuyến khích xã hội hóa hoạt động TDTT, với các phong trào
khác và được truyền tải bằng nhiều hình thức như: Phát thanh học đường, băng
rôn, báo tường,…
3. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa hoạt động TDTT
Để Cuộc vận động sớm đạt được các mục tiêu trên, ngoài nguồn ngân sách
nhà nước rất cần có sự tham gia đóng góp của các tổ chức, các mạnh thường quân
trong xã hội để có thêm kinh phí tổ chức các hoạt động TDTT, xây dựng các công
trình thể thao, mua sắm các thiết bị, dụng cụ chuyên môn phục vụ cho tập luyện
TDTT cũng như đầu tư phát triển các loại hình thể thao, thành lập các câu lạc bộ
TDTT trong từng đơn vị, kịp thời đáp ứng nhu cầu tham gia hoạt động TDTT của
học sinh.
4. Công tác thi đua, khen thưởng
- Kết quả tổ chức, thực hiện, tham gia hưởng ứng Cuộc vận động cần được
xem là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại để biểu dương, khen thưởng đối
với tập thể, cá nhân.
- Biểu dương, khen thưởng nhân rộng các điển hình tiên tiến trong Cuộc vận
động. Tuyên dương, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong Cuộc
vận động vào dịp sơ kết, tổng kết hàng năm, 5 năm và cả giai đoạn. Xét, lựa chọn
tập thể, cá nhân để đề nghị cấp trên và ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch biểu
dương, khen thưởng.
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V. KINH PHÍ
1. Kinh phí triển khai Cuộc vận động được bố trí trong dự toán chi NSNN
hàng năm của các cơ quan, đơn vị để thưc hiện theo phân cấp ngân sách nhà nước
hiện hành và sử dụng từ các nguồn vận động, tài trợ hợp pháp khác để thực hiện.
2. Căn cứ các nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng
kế hoạch triển khai thực hiện và sử dụng lồng ghép kinh phí trong dự toán chi
thường xuyên được giao hàng năm; các chương trình, dự án (nếu có), các nhiệm vụ
khác của các cơ quan, đơn vị để thực hiện theo quy định phân cấp của Luật NSNN
hiện hành và các nguồn vận động, tài trợ hợp pháp khác để thực hiện.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giao phòng Chính trị, tư tưởng tham mưu công tác phối hợp với các
ngành liên quan và địa phương tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, nhằm nâng
cao chất lượng công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học trong các cơ sở
giáo dục, gắn giáo dục thể chất với giáo dục ý chí, nhân cách, đạo đức, lối sống,
giáo dục quốc phòng, giáo dục sức khỏe và kỹ năng sống của HS ở các trường;
kiểm tra, giám sát và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân tỉnh
(lồng ghép vào Báo cáo tổng kết năm học và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu) và
đề xuất nội dung liên quan công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học trong
các cơ sở giáo dục phổ thông giai đoạn tiếp theo.
2. Các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với cơ quan, đơn
vị và đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương; chủ động tổ chức tốt các hoạt động
thể dục thể thao, sinh hoạt ngoại khóa, câu lạc bộ trong trường học nhằm đạt mục
tiêu kế hoạch đề ra. Báo cáo kết quả thực hiện lồng ghép vào báo cáo Sơ kết, Tổng
kết từng năm học và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.
Trên đây là Kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể
theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 – 2030 của Sở Giáo dục và Đào tạo./.
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- Sở VHTT và DL;
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