
UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NAM
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /KH-UBND             Quảng Nam, ngày       tháng     năm 2022

KẾ HOẠCH
Hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục, thể thao nâng cao sức khỏe, 

phát triển tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025                            

  

Thực hiện Kế hoạch số 2796/KH-BVHTTDL ngày 06/8/2021 của Bộ Văn 
hoá, Thể thao và Du lịch về hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục thể thao nâng 
cao sức khoẻ, phát triển tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật giai đoạn 2021-
2025; Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy về phát triển sự 
nghiệp văn hoá, thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025 và  định 
hướng đến năm 2030; Quyết định 2725/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND 
tỉnh về ban hành Chương trình phát triển sự nghiệp thể dục thể thao tỉnh Quảng 
Nam giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030; UBND tỉnh ban hành 
Kế hoạch hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục thể thao (TDTT) nâng cao sức 
khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam giai đoạn 2022-2025 (sau đây gọi là Kế hoạch), cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Vận động, hướng dẫn Nhân dân trên địa bàn tỉnh duy trì nền nếp, thói quen 

tập luyện TDTT thường xuyên, đúng cách nhằm nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể 
lực, phòng, chống bệnh tật, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, chất 
lượng nguồn nhân lực, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng 
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 quốc tế.

- Góp phần đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân rèn 
luyện thân thể theo gương Bác Hồ  vĩ đại” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn 
kết xây dựng đời sống văn hóa” và “Chương trình sức khỏe Việt Nam”.

2. Yêu cầu
- Việc tổ chức hướng dẫn người dân tập luyện thường xuyên các bài tập 

TDTT cần đảm bảo tính khoa học, đáp ứng yêu cầu chuyên môn và phù hợp với 
nhu cầu thực tiễn của người dân tại đơn vị, địa phương mình. Trong quá trình thực 
hiện phải kết hợp lồng ghép với các mục tiêu, chương trình, nhiệm vụ khác để 
tăng tính hiệu quả và làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

- Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động tối đa các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở 
vật chất, con người để phát triển phong trào TDTT trong các cơ quan, đơn vị, 
trường học, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu dân cư và các đơn vị lực lượng vũ 
trang trên toàn tỉnh.
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II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, vận động toàn dân tích 

cực tập luyện thể dục thể thao thường xuyên
- Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức  

của các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể, gia đình về vai trò, tác dụng 
của tập luyện TDTT, coi TDTT là công cụ hữu hiệu để nâng cao sức khỏe, thể lực 
tầm vóc, chất lượng cuộc sống của Nhân dân và đẩy lùi dịch bệnh.

- Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân gắn với “Cuộc vận động 
toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tổ chức Lễ phát động toàn 
dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước nhằm tuyên truyền, vận động mọi 
người lựa chọn môn thể thao thích hợp, cách thức luyện tập phù hợp để duy trì nề 
nếp, thói quen tập luyện TDTT hàng ngày.

- Các cơ quan báo chí, truyền thông viết bài, đưa tin và đa dạng hóa các hình 
thức tuyên truyền về các hoạt động TDTT quần chúng; biểu dương, giới thiệu 
những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến về tập luyện, thi đấu các môn thể thao và 
đóng góp phát triển phong trào TDTT ở các đơn vị, địa phương.

2. Phổ biến tài liệu hướng dẫn tập luyện đúng cách góp phần nâng cao 
chất lượng phong trào TDTT 

- Thường xuyên cập nhật các tài liệu để kịp thời hướng dẫn, phổ biến kiến 
thức về phương pháp, cách thức, nguyên tắc tập luyện TDTT đảm bảo an toàn 
trong điều kiện bình thường, trong môi trường đặc biệt và trong bối cảnh dịch 
bệnh; hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh lây nhiễm qua đường hô 
hấp và dịch Covid-19 trong các hoạt động TDTT.

- Phổ biến tài liệu, tranh ảnh, video clip về chuyên môn, kỹ thuật các môn thể 
thao từ cơ bản đến nâng cao; hướng dẫn các bài tập TDTT phù hợp lứa tuổi, giới 
tính, tình trạng sức khỏe, đặc điểm ngành nghề, vùng miền, điều kiện thực tiễn và 
nhu cầu, sở thích của Nhân dân; hướng dẫn tập luyện TDTT kết hợp sử dụng thực 
phẩm chức năng, dinh dưỡng bổ sung trong trường hợp cần thiết đối với từng đối 
tượng tập luyện để nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật.

- Kết nối chuyên trang “Hướng dẫn tập luyện thể dục thể thao” của Tổng cục 
Thể dục thể thao nhằm phổ biến tài liệu đảm bảo tính kịp thời, thống nhất và đáp 
ứng yêu cầu chuyên môn. 

- Hướng dẫn, giới thiệu các địa chỉ truy cập cung cấp thông tin, tài liệu, các 
bài tập thể dục tại nhà, phòng, chống Covid-19; tài liệu hướng dẫn tập luyện 
TDTT phù hợp với lứa tuổi, giới tính, tình trạng sức khỏe, đặc điểm ngành nghề 
trên các trang tin điện tử, như sau:

+ Trang tin điện tử Tổng cục Thể dục thể thao: http://www.tdtt.gov.vn 
+ Trang youtube Tổng cục Thể dục thể thao: 
https://youtube.com/channel/UCHP6EuX5yNnixa4cd2Zr60w 
+ Trang Facebook Tổng cục Thể dục thể thao: 
https://www.facebook.com/tongcuctheducthethao 
+ Trang tin Thể thao cho mọi người: www.thethaochomoinguoi.com 

https://youtube.com/channel/UCHP6EuX5yNnixa4cd2Zr60w
https://www.facebook.com/tongcuctheducthethao
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+ Tạp chí điện tử thể thao: https://thethaovietnamplus.vn/ 
+ Trang tin Tạp chí thể thao: https://tapchithethao.vn/ 
+ Chuyên trang hướng dẫn tập luyện TDTT:http://huongdantapluyen.tdtt.gov.vn
3. Nâng cao năng lực cho đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên về kiến 

thức, kỹ năng, nghiệp vụ hướng dẫn tập luyện TDTT
- Phối hợp tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về TDTT, kiến 

thức, kỹ năng hướng dẫn tập luyện TDTT cho đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, 
giáo viên, cộng tác viên trong các cơ quan, đơn vị, địa phương, trường học, khu 
công nghiệp, các đơn vị lực lượng vũ trang.

- Đẩy mạnh xã hội hóa về đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu số lượng 
và chất lượng đội ngũ nhân viên chuyên môn trong các doanh nghiệp, cơ sở cung 
cấp dịch vụ hướng dẫn tập luyện TDTT. 

- Tăng cường phối hợp tổ chức các hội thi về kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ 
hướng dẫn tập luyện để xây dựng và nâng cao năng lực cho đội ngũ huấn luyện 
viên, cộng tác viên, nhân viên chuyên môn ở các đơn vị, cơ sở hoạt động TDTT.

4. Phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của các sơ sở, doanh 
nghiệp tổ chức hướng dẫn tập luyện, thi đấu các môn thể thao 

- Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đầu tư phát triển và nâng cao chất 
lượng hoạt động của các cơ sở kinh doanh, các loại hình dịch vụ hướng dẫn tập 
luyện và thi đấu các môn thể thao.

- Phát triển và nâng cao hiệu quả các mô hình tập luyện theo tổ, đội, nhóm, 
câu lạc bộ TDTT; đồng thời tích cực sáng tạo, đổi mới cách thức tổ chức nhằm tạo 
sự đa dạng về hình thức, phong phú, hấp dẫn về nội dung và phù hợp với sở thích, 
nhu cầu tập luyện TDTT ngày càng cao của nhân dân.

- Khuyến khích tổ chức tập luyện, thi đấu TDTT trực tuyến hoặc sử dụng 
phần mềm các thiết bị điện tử để phổ biến, hướng dẫn tập luyện trên các kênh 
truyền thông, mạng xã hội, giúp cho Nhân dân được tiếp cận đa dạng các loại hình 
tập luyện một cách nhanh chóng, dễ hiểu, dễ nhớ, đảm bảo an toàn và tập luyện 
đạt hiệu quả cao nhất.

- Ứng dụng những thành tựu về khoa học công nghệ, y học thể thao và kinh 
nghiệm ở trong nước, quốc tế nhằm nâng cao hiệu quả hướng dẫn tập luyện các 
môn thể thao; phát triển các môn thể thao mới, loại hình tập luyện mới phù hợp 
với xu thế phát triển và nhu cầu tập luyện của nhân dân.

- Kiểm tra, hướng dẫn các cá nhân, doanh nghiệp tổ chức hoạt động TDTT 
đảm bảo an toàn, cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao, nhân viên hướng dẫn… 
theo quy định.

5. Lồng ghép triển khai các đề án, dự án về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao 
sức khỏe nhân dân

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định số 641/QĐ-TTg ngày 28/11/2011 
của Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc 
người Việt Nam giai đoạn 2011-2030”; Quyết định số 41/QĐ-TTg ngày 08/01/2019 
của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng 

https://thethaovietnamplus.vn/
https://tapchithethao.vn/
http://huongdantapluyen.tdtt.gov.vn/
https://thukyluat.vn/vb/quyet-dinh-41-qd-ttg-2019-de-an-bao-dam-dinh-duong-hop-ly-va-tang-cuong-the-luc-cho-tre-em-62d61.html
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cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên để nâng cao sức khỏe, dự 
phòng bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và 
hen phế quản giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

- Phối hợp triển khai Quyết định số 1092/QĐ-TTg ngày 02/9/2018 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình sức khỏe Việt Nam”; Quyết định số 
1163/QĐ-BVHTTDL ngày 02/4/2021 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về ban 
hành Kế hoạch xây dựng Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030, 
tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định số 5924/QĐ-BYT ngày 29/12/2021 của Bộ Y 
tế về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình sức khoẻ Việt Nam giai đoạn 
2021 - 2025.

- Phối hợp triển khai thực hiện Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa 
truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, các nhiệm 
vụ phòng, chống bệnh suy dinh dưỡng trẻ em và nâng cao thể trạng, tầm vóc 
người dân tộc thiểu số theo Chương trình mục tiêu quốc gia Đề án tổng thể phát 
triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; Kế 
hoạch thực hiện các nhiệm vụ về hỗ trợ người khuyết tật được tham gia các hoạt 
động TDTT để nâng cao sức khỏe, hòa nhập cộng đồng theo Quyết định 
số 1190/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương 
trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 - 2030.

6. Đánh giá kết quả và nhân rộng mô hình tiêu biểu về hướng dẫn tập 
luyện thể dục thể thao

- Xây dựng và nhân rộng mô hình cá nhân, tập thể, doanh nghiệp điển hình 
tiên tiến về cách thức tổ chức tập luyện TDTT khoa học, thiết thực, hiệu quả; 
khuyến khích việc đưa kết quả phong trào TDTT là một trong những tiêu chí thi 
đua hằng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, trường học.

- Duy trì và phát triển hệ thống các giải thể thao trong các cơ quan, đơn vị, 
xã, phường, trường học, khu công nghiệp, khu dân cư nhằm đánh giá chất lượng 
phong trào tập luyện TDTT; phát hiện, tuyển chọn, đào tạo nhân tài thể thao thành 
tích cao, tạo động lực, khích lệ phong trào TDTT của mọi đối tượng ngày càng 
phát triển mạnh mẽ.

- Tổ chức thống kê số liệu về kết quả phong trào TDTT quần chúng, công tác 
giáo dục thể chất, hoạt động thể thao của học sinh, sinh viên và công tác rèn luyện 
thể lực, thể thao ngoại khóa của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tại các đơn vị, 
địa phương.

- Tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm hằng năm, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp 
hướng dẫn luyện tập TDTT trong thời gian tới phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

III. KINH PHÍ
1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước 

hằng năm của các đơn vị, địa phương theo phân cấp.
2. Nguồn xã hội hóa và các nguồn thu hợp pháp khác.

https://thukyluat.vn/vb/quyet-dinh-1092-qd-ttg-2018-ban-hanh-chuong-trinh-suc-khoe-viet-nam-60037.html
https://thukyluat.vn/vb/quyet-dinh-1190-qd-ttg-2020-phe-duyet-chuong-trinh-tro-giup-nguoi-khuyet-tat-6da75.html
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương, 

triển khai xây dựng Kế hoạch; tổng hợp đề xuất kiến nghị về nhiệm vụ, giải pháp 
hướng dẫn tập luyện TDTT đạt hiệu quả cao. Định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá 
kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch của các địa phương, đơn vị; tổng hợp, báo 
cáo UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Tham mưu UBND tỉnh quy hoạch bố trí quỹ đất, huy động các nguồn lực 
xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ luyện tập TDTT tại các khu dân cư, 
các xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học để tạo điều kiện cho Nhân 
dân được tập luyện TDTT.

- Phối hợp với Sở Y tế phổ biến hướng dẫn các đơn vị, cơ sở cung cấp dịch 
vụ tập luyện TDTT đảm bảo các quy định về chế độ dinh dưỡng, thực phẩm, vệ 
sinh, an toàn trong tập luyện TDTT phòng, chống bệnh tật; đánh giá tác động của 
các bài tập TDTT đến sức khoẻ của từng đối tượng.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng chuyên trang “Hướng 
dẫn tập luyện thể dục thể thao” và các quy định hướng dẫn tập luyện TDTT của 
cấp có thẩm quyền.

- Phối hợp với Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam 
viết bài, đưa tin và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về các hoạt động 
TDTT; tuyên truyền, phổ biến tài liệu hướng dẫn tập luyện TDTT; về vai trò, lợi 
ích, tác dụng của tập luyện TDTT đối với sức khỏe. Tuyên truyền, vận động, 
hướng dẫn người dân duy trì nề nếp, thói quen thường xuyên luyện tập TDTT để 
nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, cải thiện đời sống văn hóa, tinh 
thần và phòng, chống bệnh tật.

- Tiếp nhận, lựa chọn các nguồn tài liệu hướng dẫn tập luyện TDTT và sự 
phối hợp, hỗ trợ nguồn lực từ các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, các Liên đoàn, 
Hội thể thao; tổ chức điều chỉnh, thẩm định, đánh giá chất lượng tài liệu để sử 
dụng đảm bảo yêu cầu chuyên môn và các quy định của pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan tổ chức các lớp tập 
huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về hướng dẫn tập luyện TDTT cho đội ngũ 
cán bộ, huấn luyện viên, giáo viên, cộng tác viên nòng cốt trong các cơ quan, đơn 
vị, trường học, các tổ chức, cá nhân kinh doanh hoạt động thể thao.

- Phối hợp các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, địa phương liên quan chỉ đạo các cơ 
sở, đơn vị, trường học tổ chức hướng dẫn tập luyện TDTT đảm bảo khoa học, hiệu 
quả, khích lệ mọi người dân tham gia tập luyện TDTT.

2. Sở Y tế
- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan 

hướng dẫn tập luyện TDTT kết hợp sử dụng thực phẩm chức năng, dinh dưỡng bổ 
sung trong trường hợp cần thiết đối với từng đối tượng tập luyện TDTT để nâng 
cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật; đảm bảo các quy định về 
dinh dưỡng, vệ sinh, an toàn thực phẩm.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình “Chăm sóc dinh dưỡng 1000 
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ngày đầu đời nhằm phòng, chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc 
người Việt Nam”.

- Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid - 19.
3. Sở Thông tin và Truyền thông
Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên 

quan xây dựng chuyên trang “Hướng dẫn tập luyện thể dục thể thao”, cung cấp 
thông tin, tài liệu trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh nhằm hỗ trợ các đơn vị, địa 
phương kết nối, tổ chức phổ biến tài liệu và triển khai Kế hoạch đảm bảo tính kịp 
thời, thống nhất; đáp ứng yêu cầu chuyên môn, các quy định hướng dẫn tập luyện 
TDTT.

4. Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam 
- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến tài liệu hướng dẫn tập luyện thể dục thể 
thao, Luật Thể dục Thể thao, các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thể dục thể thao; góp phần nâng 
cao nhận thức của nhân dân về vị trí, vai trò, tác dụng của tập luyện TDTT trong 
việc nâng cao sức khỏe, thể lực; cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần phòng, 
chống bệnh tật; xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, đẩy lùi các tệ 
nạn xã hội, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc Việt Nam XHCN.

- Xây dựng các tin, bài, ảnh, Clip, chuyên trang, chuyên mục về những cá 
nhân, tập thể điển hình tiên tiến; những mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong 
phong trào TDTT tại các địa phương trong tỉnh.

5. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các 
đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh xem xét, bố trí kinh phí triển khai thực 
hiện kế hoạch theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và phù hợp với khả 
năng cân đối ngân sách địa phương hàng năm theo phân cấp ngân sách nhà nước 
hiện hành.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch, các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố trong công tác 
tham mưu xây dựng quy hoạch bố trí quỹ đất dành cho hoạt động TDTT tại các 
khu dân cư, các xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học để tạo điều kiện 
cho Nhân dân được tham gia tập luyện TDTT.

7. Sở Nội vụ phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao và Du lịch thẩm định hồ 
sơ, đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức 
triển khai Kế hoạch; thực hiện nhân rộng các gương điển hình tiên tiến.

8. Các Sở, Ban, ngành, lực lượng vũ trang căn cứ  Kế hoạch này xây dựng 
kế hoạch cụ thể hướng dẫn tập luyện TDTT phù hợp với tình hình và điều kiện 
thực tế, đẩy mạnh phong trào TDTT tại cơ quan, đơn vị.

9. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các hội, đoàn thể 
căn cứ chức năng, nhiệm vụ và Kế hoạch này quan tâm, hướng dẫn tập luyện 
TDTT phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế, đẩy mạnh phong trào TDTT 
trong các tầng lớp nhân dân.



7

10. Các Liên đoàn, Hội, Câu lạc bộ thể thao tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch, các đơn vị liên quan xây dựng, sưu tầm, cung cấp tài liệu; 
xây dựng và triển khai kế hoạch hướng dẫn tập luyện các môn thể thao phù hợp.

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
- Căn cứ tình hình thực tế của địa phương để ban hành Kế hoạch thực hiện; 

chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vai trò, lợi ích, tác dụng của tập luyện 
TDTT đối với sức khỏe; phổ biến tài liệu hướng dẫn TDTT, các chỉ thị, nghị 
quyết, thông tư, chương trình, kế hoạch, các văn bản quản lý nhà nước về công tác 
TDTT quần chúng; vận động mọi người dân hưởng ứng tham gia các hoạt động 
TDTT trên địa bàn, nhất là người dân các xã vùng sâu, vùng xa.

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và 
Truyền thanh - Truyền hình hướng dẫn các xã, phường, thị trấn triển khai xây dựng 
Kế hoạch tại địa phương mình; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, 
các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huy động nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng 
vũ trang, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, công chức, viên chức, người lao 
động, người cao tuổi... nêu cao tinh thần tự giác tập luyện TDTT thường xuyên.

- Quan tâm quy hoạch bố trí quỹ đất, điều chỉnh quy hoạch phù hợp với tình 
hình thực tế tại địa phương để dành quỹ đất cho TDTT đảm bảo theo quy định, 
huy động các nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ luyện tập 
TDTT tại các khu dân cư, các xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị để tạo điều 
kiện cho Nhân dân được tập luyện TDTT.

V. TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ, RÚT KINH NGHIỆM
Định kỳ các địa phương, đơn vị tiến hành báo cáo kết quả triển khai Kế 

hoạch về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 05/12 hằng năm để tổng 
hợp, báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; tiến hành sơ kết vào năm 2023, 
tổng kết vào năm 2025, đánh giá và rút kinh nghiệm, khen thưởng cho các đơn vị, 
tổ chức, cá nhân thực hiện tốt Kế hoạch.

Trên đây là Kế hoạch hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục thể thao nâng cao 
sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025; đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối 
hợp triển khai thực hiện đạt mục đích, yêu cầu đề ra./.

Nơi nhận:                   
- Bộ VHTTDL, 
- Tổng cục TDTT;
- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh;
- TT UBND tỉnh;
- Uỷ ban MTTQVN tỉnh; 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;                                                            
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Các Hội, Liên đoàn, CLB thể thao tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu VT, TH, KGVX. 
D:Thanh 2022\TDTT\KH- huong dan toan dan 
tap luyen TDTT giai doan 2021-2025 -HC.doc                                          

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[[daky]
Trần Văn Tân
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