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theo gương Bác Hồ vĩ đại”
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Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.
Căn cứ Quyết định số 1157/QĐ-BVHTTDL ngày 02/4/2021 của Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch về việc 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 714/KH-UBND ngày 03/6/2021 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Gia Lai triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác
Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai và Hướng dẫn số 01/HDSVHTTDL ngày 7/6/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Kế hoạch
Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn
2021-2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện
thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030 cho các cơ sở giáo dục trên
địa bàn tỉnh, như sau:
1. Phối hợp với phòng văn hóa thông tin cấp huyện 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 cán bộ, giáo viên, nhân viên (gọi tắt là
CBGV) và học sinh, sinh viên (HSSV) về vị trí, vai trò, tác dụng của tập luyện thể dục
thể thao (TDTT) trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực, giáo dục đạo đức, ý chí, nhân
cách, đẩy lùi các tệ nạn xã hội; tổ chức các hội thi, giải thi đấu các môn thể thao, đại
hội TDTT, Hội khỏe Phù Đổng... nhằm tạo động lực thi đua phấn khởi và thúc đẩy
phong trào tập luyện TDTT trong CBGV và HSSV (chú trọng đến các môn thể thao
dân tộc, các trò chơi dân gian).
2. Tham mưu các cấp có thẩm quyền và huy động các nguồn lực xã hội để đầu
tư, xây dựng, sửa chữa các công trình TDTT trường học cũng như việc mua sắm dụng
cụ phục vụ hoạt động TDTT ngoại khóa.
3. Vận động CBGV và HSSV tự chọn cho mình môn thể thao phù hợp để tập
luyện; thông qua CBGV và HSSV, tuyên truyền vận động, khuyến khích gia đình tham
gia luyện tập TDTT và quan tâm đầu tư kinh phí, trang phục, dụng cụ, tạo điều kiện
cho HSSV tập luyện thi đấu các môn thể thao. Qua đó 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.
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4. Kiện toàn đội ngũ giáo viên giáo dục thể chất và đẩy mạnh việc tổ chức tập
huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và hướng dẫn tập luyện TDTT. Phát triển các
mô hình tổ, đội, nhóm, các câu lạc bộ thể dục thể thao trong trường học.
5. Phấn đấu 100% số trường phổ thông, Cao đẳng Sư phạm có câu lạc bộ
TDTT, có hệ thống cơ sở vật chất đủ phục vụ cho hoạt động TDTT, có đủ giáo viên,
giảng viên hướng dẫn thực hiện tốt hoạt động thể thao ngoại khóa đến năm 2025 đạt từ
75-80% và đến năm 2030 đạt từ 85- 90% tổng số trường; số học sinh phổ thông được
đánh giá và phân loại thể lực theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể đến năm 2025 đạt trên
98% và đến năm 2030 đạt trên 99% tổng số học sinh phổ thông (trong đó đạt chuẩn
về tiêu chuẩn rèn luyện thân thể trên 90% năm 2025 và 98% vào năm 2030).
6. Tập trung đẩy mạnh việc thực hiện chương trình thể thao ngoại khóa trong
trường học đạt 90% vào năm 2025 và 95% vào năm 2030 (tính trên tổng số trường học
cấp huyện).
7. Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và các hoạt động TDTT
hằng năm nhằm tuyên truyền về ý nghĩa, tác dụng của việc luyện tập để nâng cao sức
khỏe, phát triển tầm vóc, phòng chống bệnh tật.
8. Tăng cường việc hướng dẫn luyện tập TDTT phù hợp lứa tuổi, giới tính,
vùng miền, tình trạng sức khỏe: kiến thức, chuyên môn, kỹ thuật các môn thể thao từ
đơn giản đến nâng cao; các phương pháp tập luyện đúng cách; các nguyên tắc đảm bảo
vệ sinh, an toàn, phòng chống tai nạn, chấn thương khi tập luyện…
9. Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm hằng năm, 5 năm, 10
năm việc triển khai Cuộc vận động. Gửi báo cáo về Sở GDĐT, qua Phòng Giáo dục
Trung học, Email: giaoductrunghocgialai@gmail.com trước ngày 30/5 hằng năm
(lồng vào trong Báo cáo Tổng kết nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y
tế trường học).
Yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện. Nếu có vướng mắc, đơn vị liên
hệ ông Lê Vĩnh Lợi, chuyên viên Sở GDĐT; điện thoại 0914.013.831 để được hướng
dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh;
- Sở VHTTDL;
- Website Sở;
- Lưu: VT, GDTrH.
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