
DANG BO TINH BAC NINE BANG CONG SAN VIET NAM  
BANG UY KiIOI CAC C€% QUAN 

VA DOANH NGHIP TINH Bác Ninh, ngày'/7 tháng 7 nárn 2021 

S:'-CV/DUK 
V/v trié'n khai Cuóc vçin Dóng "Toàn dan 
rèn luyn than the theo gu'crng Bác Ho vi 
dai" tinh Bàc Ninh, giai dogn 2021-2030 

KInh gzci. Các chi b, dáng b co s 

Nhm phát triên sçr nghip the dc the thao (TDTT) cüa tinh Bc Ninh 
trong giai dotn mói, dáp ng yêu cu nâng cao sue khôe, th lirc cüa can bô, 
dáng viên và ngi.thi lao dng trong Khi, gop phtn chun bj ngun nhân lirc 
phic vii si1 nghip cong nghip hóa, hin dti boa dt nithc; can cir K hoach s 
436-KH/UBND ngày 08/7/202 1 cüa Uy ban nhân dan tinh; 

Ban Thi.thng viii Dáng üy Khôi các Cci quan và Doanh nghip tinh Bc Ninh 
d nghj các chi b, dãng b c s, các t chüc doán th trirc thuc Dãng bô 
Khi trin khai Cuc 4n dng "Toàn dan rèn luyn than the theo gu'o'ng Bác 
Ho vi dgi" tinh Bäc Ninh giai doan 202 1-2030, gän vi Cuc van dông "Toân 
dan doàn kt xây dirng nông thôn mó'i, do th van minh" và phong trào "Toân 
dan doàn kt xây dng d?i sng van hóa" vâi nhüng ni dung sau: 

1. Cap üy chi b, dãng b c s&: 

1.1. Quán trit tói can b, dâng viên, ngui lao dng trong dGn vj thi.rc hin 
nghiêm tüc K hoach so 436-KH/UBND ngày 08/7/202 1 cüa Uy ban nhân dan 
tinh v trin khai Cuc vn dng "Toàn dOn rèn luyçn than the theo gu'ang BOc H 
vidgi" tinh Bàc Ninh, giai dotn 202 1-2030; 

1.2. Day manh  tuyên truyên ye vai trô, iqi Ich, tác diing cüa tp luyn th duc, 
th thao dôi vói vic nâng cao sirc khOe; tang cithng t chirc các hot dng giao 
luu, thi dtu th diic, th thao cho can b, dâng viên, ngi.thi lao dng trong c quan, 
dcm vj, doanh nghip; 

1.3. Chü trI, chi do, phi hçp vOi lãnh dao  co quan, don vj, doanh nghiêp xay 
drng Ké hoach triên khai Cuc 4n dng "Toàn dOn rén luyn thOn the2  theo gwoi'ig 

Bác H vidgi" giai don 202 1-2030 ti co quan, don vj, doanh nghip vui yêu cu 
sau: 

1.3.1. Vchitiêu: 

Can cü vâo chi tiêu phn du cüa K hotch so 436-KH/UBND ngày 
08/7/202 1 cüa Uy ban nhân dan tinh vâo tlnh hInh thuc tin tai co sO các co 
quan, don vj, doanh nghip xây drng chi tiêu phtn dtu cüa don vj cho phü hap. 
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1.3.2. V ni dung: 

a) Tuyên truyn, triên khai Cuc vtn dng "Toàn dan rèn luyn than the' 
theo gcc/ng Bác Ho vi dgi" giai dotn 202 1-2030 dam bào thng nht, hiu qua, 
phü hçTp vi tInh hInh thirc tiên cüa ca quan, dan vj, doanh nghip trên dja bàn 
tinh; cong tác tuyên truyn cn da dng, phong phii, có sirc lan tóa sâu rông, gn 
vâi tuyên truyn k nim, các ngày 1 iOn, tuyên truyn sâu rng nhm nâng cao 
nhn thirc, trách thim den can b, dàng viên và ngui lao dng v Cuôc van dong 
"Toàn dan rèn luyn than the theo glrn'ng Bác H vi dgi "; tuyên truyn các quan 
dim, chü truclng, du?mg l& cüa Dãng, chInh sách, pháp 1ut cüa Nha nuOc v 
cong tác th diic, th thao. 

b) Xây drng mng 1uOi hithng dn toàn dan tp luyn th dc, th thao dung 
each d nâng cao sirc khóe, phát trin tm vóc th lrc, câi thin cti sang van hóa 
tinh than và phông chông bnh tat;  xây dijng, ph bin tài 1iu, tranh ânh, video 
clip huOng dan 1uyn tp the diic, th thao phü hçip hra tui, giOi tInh, tInh trang 
süc khOe cüa ngu?ii dan: huóng dn kin thirc th diic th thao; huó'ng dn chuyên 
môn, k5 thut các mon the thao tir dan giàn dn nâng cao; hm5ng dn các phuang 
pháp tp luyn th diic, the thao dung each; hrnng dn các nguyen tc dam bào v 
sinh, an toàn, phông chông tai nan, chn thuang khi tp luyn;... 

c) PMi hçip lien ngành v quàn i, chi dao,  hirOng dn phát trin phong trào 
th diic th thao cho mçi dôi tuçYng; k ket và triên khai Chuang trInh, K hoach 
phôi hqp giQa Ngành Van hóa, Th thao và Du ljch d chi dao,  quân l, huOng dn 
t chirc các hoit dng the diic th thao cho phü hçip vOi di tuçmg cOa co quan, dan 
vj, doanh nghip; 

d) To chirc giái thi dâu các mon th thao nhm khuyn khIch, thüc dy 
phong trào luyn tp th diic th thao tai  co quan, don v, doanh nghip: 

- Quan tam to chüc các hi thi, giài thi dâu các mon th thao, dai hôi th due, 

th thao thm tao  dng hrc thi dua phn khOi và khuyn khich, thüc dy phong 
trào tp luyn th dçtc, th thao trong Khi; 

- Khuyn khIch tO chuc giài thi, hi thi van hóa, th thao các dan tôc gn vOi 
vic suu tam, bao ton và phát triên các mOn th thao dan tc, các trô choi dan gian. 

e) Dau tu nguôn iirc triên khai Cuc vn dng "Toàn dan rèn luyn than thé 

theo guvng Bác HO v dgi" giai doan  202 1-2030; các co quan, dan vj, doàn th 
xây dirng kê hoach to chüc các hoat dng th dic, th thao; dng thai quan tam 
du tu kinh phi, qu dat, co sO vt chat và b trI thOi gian phü hp d can b, cOng 
chOc, viên chOc, nguOi lao dng, hc sinh, sinh viên và mçi di tucng tham gia tp 
iuyn, thi du th diic th thao rèn iuyn th chit và tinh than. 

g) Nhân rng nhüng mô hinh, dien hInh trien khai tOt Cuc vn dng: 
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- Xây dirng và nhân rng mô hlnh, din hInh tiên tin, cách thi.rc trin khai 
hay, hiu qua v Cuc vn dng "Toân dan rèn 1uyn than th theo guang Bác H 
vi dai"  trong Khôi 

- Hang näm tiên hành tong kt, dánh giá rut kinh nghim kt qua trin khai 
Cuc vtn dng "Toàn dan rèn 1uyn than th theo guong Bác H vi dai"  vá phát 
trin phong trâo th diic th thao. 

1.3.3. Vé giái pháp: 

a) Tang ciRmg sir lânh dao,  chi  dao  cüa các cp u' Co s&, cüa lãnh dto Ca 
quan, don vj, doanh nghip, sr phi hçip cña các ngành cht'rc näng trong vic ttp 
trung nghiên ciru, sang tao,  dôi mth ye ni dung, each thüc trin khai Cuôc van 
dng "Toân dan rèn 1uyn than th theo gilang Bác H vi dai"  giai  doan  2021-
2030 dat  cht lugng, hiu qua thit thirc, phü hp vi xu th phát trin cüa xa hôi 
và xây dirng con nguii mOi Vit Nam XHCN; 

b) Xây dçrng ké hoach phát trin the dic th thao giai doan  2021-2025 và 
dn nàm 2030 a các Ca quan, don vi, doanh nghip; kin toàn b may th due, th 
thao các ngành và & ca s&, tang cu&ng xây dirng và dào tao  di ngU hithng dn 
viên, cong tác viên th diic, th thao; 

c) Huy dng các ngun 1irc tü ngân sách nhà nuOc và thu hut các ngun !irc 
xâ hi hóa cho phát trin phong trào th die, th thao; khuyn khIch các t chtrc, 
cá nhân tham gia các hoat  dng san xutt, kinh doanh, t chi'rc các djch i t.p 
1uyn, thi du th dic, th thao; 

d) Tang cuè'ng hçip tác quc t v the thao cho mpi ngu&i d tip cn vâi nhmg 
nn th diic, th thao tiên tin trong vic phát trin th diic th thao qun chung, th thao 
thânh tIch cao và nâng cao d&i sang van hóa tinh thtn cho nhân dan. 

e) Dé xuât co chê chInh sách v linh vxc th dc, th thao dáp üng yêu cu 
phát trin kinh t& xã hi trong tInh hInh môi. 

g) Biu duang, khen thu&ng nhân rng các din hInh tiên tin trong Cuc 
vn dng "Toàn dan rèn 1uyn than the theo guong Bác H vi dai"  trên các phuong 

tin thông tin dai  chüng. Tuyên duang, khen thu&ng kjp th&i các cá nhân, tp 
the tiêu biêu trong Cuc vn dng vào djp so két, tng kt djnh kSi  hang näm và ca 

giai doan. 

2. Các to chirc doàn the tr.rc thuc Bang b KhOi 

2.1. Hithng dan các to chüc doàn the co s& triên khai thirc hin thng nht, 
hiu qua Cuc vn dng "Toàn dan rèn 1uyn than the theo guang Bác H vi dai", 
gop phn nâng cao nhQtn thuc cüa doan viên, hi viên v v trI, vai trô, tác dyng cüa 
tp 1uyn TDTT trong vic nâng cao sirc khöe, th lire, giáo dçic dao d&c, chI, 

nhân each, day lüi các t nan  xä hi, dâo tao  nguOn nhân hrc phic vi si.r nghip xây 
drng vâ bao v To quOc Vit Nam xä hi chü nghia, cüng c khi dai doàn kt 

toàn dan. 
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T/M BAN THU'O'NG VIJ 
Bf THIJ 

2.2. Thông qua Cuc vn dng nhm vn dng doàn viên, hi viên t1r ch9n 
cho mInh mon th thao phü hçip d ttp luyn và to thói quen hoit dng, vn dng 
hçp 1 su& di d nâng cao si1rc khOe, th chtt vi miic tiêu: "Mi mt ngui dan 
minh khôe, tüc là cà nithc mnh khôe", "Dan cuing thI Quc thjnh" nhu ChÜ tich 
Ho ChI Minh h&ng mong mun. 

2.3. Phát huy vai trô t1r quàn, tInh sang tto cüa t chirc doan th mmnh trong 
trin khai t chirc Cuc vn dng, ly cci quan, dan vj, triRing h9c là dia bàn chInh 
d trin khai Cuc vtn dng dng thii là cci s d d ra ni dung, tiêu chI và dánh 
giá hiu qua cüa Cuc 4n dng; phát huy trách nhim cüa các t chirc doàn th a 

cci sâ trong cong tác huOng dan, theo döi, dánh giá k& qua thrc hin các ni dung 
và chi tiêu cUa Cuc vn dng. 

2.4. Trin khai, tO chrc thirc hin Cuc 4n dng phài darn bào thit thuc, 
chtt lung và hiu qua; vic dánh giá kêt qua Cuc 4n dng phài thirc ch.t, khách 
quan, tto dng lirc thiic dy các phong trào thi dua; ghi nhgtn và kjp thii khen 
thu&ng nhüng dóng gop tIch circ cüa các t chirc, cá nhân, các cap, cac ngành 
trong t chirc thrc hin Cuc vn dng. 

3. Ban Tuyên giáo Pang üy Khôi 

- Huông dn, djnh hithng cOng tác tuyên truyn thrc hin t& Cuc vn dng 
"Toàn dan rèn 1uyn than the theo guang Bác Ho vi di", giai doin 202 1-2030 tai 
các cci quan, dan vj, doanh nghip; 

- Chi dao  Cong thông tin din tCr cüa Dãng bt) KhM các Cci quan và Doanh 
nghip tinh tuyen truyM cOng tác 1nh do, chi do và vic trin khai Cuc vn dng 
"Toàn dan rèn 1uyn than the theo gucing Bác Ho vi dai",  giai dotn 202 1-2030 ti 
cci sâ; 

- Theo dOi, kiêrn tra, don dôc vic thirc hin k hotch nay; djnh kS'  báo cáo 
Ban Thuang vi1 Dàng üy Khi. 

Yêu cu các chi b, dâng b cci s&, các t chirc doàn th truc thuôc Dãng b 
Khi các Cci quan và Doanh nghip tinh nghiêm t(ic trin khai thirc hin, báo cáo 
Ban Thuang vli Dâng üy Khôi tnthc 10/12 hang näm (qua ban Tuyên giáo Dàng 
üy Khôi) d tng hçp./. 

Nciinhân:  
- Ththng trirc Dâng üy Khôi, 
- Các Ban XDD, VP, doãn the DUK, 
- Nhix kInh gai, 
- Urn VP, BTGDU. 

Nguyn Hal Yn 
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