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KEHOACH
To chfrc Lê Khai mc he, Ngày Olympic tré em và Phát dng toàn dan
tp luyn mon boi phông, chông duôi nithc nãm 2022

-h

oa

ng

tv
2

-h

oa

ng

Thrc hin Quyêt djnh so 1248/QD-TTg ngày 19 tháng 7 11am 2021 cüa
Thu tuOng ChInh phü phé duyt Chuong trInh phông, chng tai nn thuong tIch
tré em giai don 2021 — 2030 và theo K ho.ch s 1465/KH-BVHTTDL ngày
28 tháng 04 11am 2022 ci1a B Van hóa, The thao và Du ljch, Chü tjch Uy ban
nhân dan thành ph Dà Nãng ban hành K hoach th chirc L Khai mac he, Ngày
Olympic tré em và Phát dng toàn dan tp 1.uyn:rnôn bcri phông, chng dui
nuc nãm 2022 trén dja bàn thànhph (g9i tt là L phát dng), ci1 th nhu sau:
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I. MIIIJC IMCH, YEU CAU
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1. Miic dIch
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- Thit thirc huOng 1mg Tháng hãnh dng vi tré em; Phong trào Olympic
qu6c t (23/6/1894 - 23/6/2022); Chào in1mng Dai hi Doàn các cp và Dai hôi
Doàn toán quc l.n thlr XII, nEim k' 2022 - 2027; K nim 81 näm Ngày
thành 1p Di Thiêu niên Tiên phong Ho Chi Minh (15/5/1941 - 15/5/2022) và
chào mmg thành ong SEA Games 31 t chüc tai Vit Nam.
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- Tuyên truyên, vn ctng tré em tIch crc t.p 1uyn th dçic, th thao, vui
chGi giâi trI nhäm nâng cao sIre khoé, the lirc, tarn vóc, bM du6iig phm cht dao
dlrc, nhãn cách, k5 náng séng, phát trin toàn din và phông, chng tai nan
thuong tIch, dui nuâc.
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- Phát huy vai trô, trách n1iim cüa các c.p, các ngành, gia dInh, nhà
tnr&ng và toàn th xä hi trong vic phãt trin phong trào dy bo'i, h9c bai Va
cong tác phông, cMng dui nrnc, gop phn tirng bithc giàm tai nn dui nuc.
2.Yêucâu

- To chlrc Lê phát dng phái dam báo thik thrc, an toàn, tit kiêm, hiêu
qua, tao duqc khI th sôi ni, hào hlmng cüa toàn dan và tré em tham gia h9c bi.
V.n dng các ngun 1rc xa hi dóng gop cho cOng tác t chIrc L phát
ctng.
II. HINH THIIC, QUY MO vA THANII PHAN
1. Quy mO và thành phn tham gia

2
- To cht'rc rung khàp trên dja bàn thành ph tü cp qun, huyn dn các Co
s& t cht'rc dy bai.
- Vn dng mçi di tirçlng, d.c bit là toàn th tré em thuc các xã,
phi.thng, tnr?mg h9c trên ph.m vi toàn thành ph tham gia.
- Vn dng nhan dan, các bc ph huynh tIch crc diia tré em tham gia cac
hoat dng hu&ng irng L phát dng.
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2. HInh thü'c t chfrc
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Thy tInh hInh thirc t, 1ixa ch9n t ch(rc L phát dng phát huy tInli chfi
dng, sang tao, ch'txang trInh L phát dng gm các ni dung chInE sau:
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- Lành dto dcm vj, da phuong phát dng phong trào tré em tich crc tp
1uyn th d1c, th thao, h9c tp và vui choi giãi tn, phông, chng dui nuâc.
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- To chüc các hoat dng hithng üng: Lng ghép L phát ding tré em tp
luyn mon boi, phông, chng dué,i ntió'c vói th chirc Khai mac he và Ngày
Olympic tré em; th churc di b, dng din th dc, các tró choi vn dng, các hi
thi, giãi thi dAu th thao, các boat dng van hóa, van ngh da dng, phong phü
nh.m tao sr lan tóa v phong trào t.p luyn th di,ic, th thao, phong trào h9c
boi, phông, chng du& nrn9c và huàng trng Tháng hành dng vi tré em, k nim
81 nàm Ngày thành l.p Di Thiu niên Tin phong H Chi Minh.
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3.Thôi gian và dja dim t chfrc

07
/2
02

2

14

a) Thôi gian th chrc: Tnr&c ngày 15 tháng 7 näm 2022 (lng ghép vào thi
d.0 giâi; các bui khai giãng, chiêu sinh boat dng he...).
b) Dia dim
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- C.p thành ph& L phát dng c.p thành ph do LJBND qu.n Thanh Khê
thc hin tai Trung tam Van hóa- The thao qun Thanh Khê, 21 Ho Tucing,
phiiôiig HOa An, qun Thanh Khé, thành ph Dà Nng.
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- Cp qun, huyn và các co s& t chrc day bai: Tai be bcii thuc don vi
dang hoat dng.
4. Kinh phi

Tr ngân sách dja phuang, kt hcip vâi huy dng xa hi hóa cüa các thành
phn trong xã hi d t chirc.
5. Trang tn và tuyên truyn
- T chirc treo bang rOn; kbu hiu, c, tranh ành, phát clip v k5' thut
bai, k5 nàng phông, cMng dui nrnc tré em tai các dja dim t chirc L phát
dng. Ni dung khu hiu tuyên truyn" Toàn dan tham gia phông, chéng ducM
nithc trê em", "H9c boi d phOng, ch6ng dui mrâc", "H9c bcci d nâng cao s1rc

3
khóe và phát triên th 1irc tm vóc", "H9c boi d an toàn trong môi truYng
ntncc", "Toàn dan hithng ig Chixang trInh sc khôe Vit Nam", "Toán dan tIch
circ h9c bai phèng, chng dui nithc".
- Phát song các chuyên mc, phóng sir, chra tin ye L phát dng và tInh
hmnh trin khai các hoat dng dy bcd, hçc bñ phông, chng dui nufic tré em
lien các kênh cOa Dài Truyn hInh các phl.rGng tin thông tin dai chüng cOa
Trung hang và dja phhang.
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Ill. TO CHIC THTJ'C HIN VA PHAN CONG TRACH NHIM
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1. So' Van hóa và Th thao
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- Chü tn, theo dOi, don dc và hithng dn các qu.n, huyn xây dmg k
hoch, hu&ng dn to chüc t& L phát dng tai các x, phix?mg trên dja bàn; huy
dng thi da các ngun lirc cüa xä hi trong cong tác t chirc; tuyên truyn vn
dng các tang 1o'p nhân dan tham gia L phát dng và thung xuyên t.p 1uyn
th duc th thao.
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- Thirc hin tuyên truyM cho Chumg trInh bo'i an toàn, phông chng dui
nuOc trê em näm 2022.
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- Di.ra ni dung t chüc L phát dng toàn dan tp 1uyn mon bai phOng,
chông dui nixéc näm 2022 vào tiêu chI dánh giá xét thi dfla, khen thuOng cuôi
näm cOa ngánh.
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- T chirc các giài bai, hi thi bai cho h9c sinh, thanh thiu nhi và nhân
dan trên dia bàn.
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- Tang cu&ng cong tác thanb tra, kim tra các ca s boat dng th thao
dui nuo'c.
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- Giám sat cong tác th chüc kim tra, dánh giá tré em bit bai và Ic näng
phông, chng duM nuóc nàm 2022 tai các quail, huyn.
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2. So' Giáo duc Va Dào to
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Tip tc trin khai hiu qua Chucmg trinh he näm 2022; chi dao Phông
Giáo d11c và Dào tao các qun, huyn, các tni.ro'ng hçc trrc thuôc thirc hiên hiêu
qua phong trào day — hc bai và trang bj k näng phOng tránh tai nan dui nuóc
cho tré em.
3. UBND các qun, huyn

- Chi dao các b phn lien quan xây dimg k hoach hithng dn the dan vl
t chirc L phát dng.
- T cht'xc tuyên tmyn L phát dng 1ng ghép vào các hoat dng cüa dja
phuang và trên các phuong tin truyên thanh trong cong dng dan cu môt each
sâu rng, hiu qua dn vo'i mci di tixçmg.
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- Chi do, nhäc nh& các don vj cci s& hoat dng be bcii dam bào các yêu
cu v co s vt cht, nhân viên theo. quy djnh.
- B trI ngân sách và tao diu kin dam báo c.n thit khác d t chüc
thnh cong L phát dng trên dja bàn.
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- Riêng UBND qu Thanh Khê: Chü dng triên khai L Khai mac he,
Ngày Olympic tré em và Phát dng toãn dan t.p luyn mon bcii phông, chng
dui nuc nAm 2022 cp thành pM l-Øu qua; vn dng nhân dan, các bc phia
huynh tIch c1rc dua tré em tham gia các hoat dng huàng i.mg L phát dng.
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4. Dai Phát thanh- Truyn hlnh Ba Nng: Thirc hin cong tác tuyên
truyn L phát dng toàn dan tp luyn mon boi phông, cMng du& nithc nàm
2021 trên các phuong tin thông tin dai chüng.
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IV. TONG KET BANTI GL&
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Kêt thüc L Khai mac he, Ngày Olympic tré em và Phát dng toàn dan tp
luyn mon boi phông, cMng dual nuâc nãm 2022 các qun, huyn tang hp báo
cáo k& qua trin khai thirc hin tai dja phuung güi v S& Vn boa và Th thao
tru'ó'c ngày 3 0/9/2022 d tOng hcrp báo cáo B Van hóa, Th thao và Du ljch
theo quy djnh.
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S Van hóa và The thao chju trách nhim tang hçp báo cáo kêt qua triên
khai thirc hin L Khai mac he, Ngày Olympic tré em và Phát dng toàn dan tp
luyên mon bui phông, chang duai rnróc näm 2022 v B Van hóa, The thao và
Du ljch trithc ngày 2 0/11/2022.
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Trên day là K hoach t chi.rc L Khai mac he, Ngày Olympic tré em và
Phát dng toàn dan tp 1uyn mon boi phông, chang duai nuOc näm 2022 yêu
c.0 các co quan, da phuong lien quan trin khai thirc hin. Trong qua trinh triên
khai, có van dê khó khn, vuóng mc hoc các vn d phát sirth, các co quan,
da phuo'ng lien quan báo cáo UBND thành pM (thông qua Sâ Van boa và Th
thao) d dugc huóng dn, chi dao và giái quyk/-
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Noinh?ln:
- Bô VHTTDL;
- Triring Dai hçc TDTTDN;
- B CHQS thàith phô;
- S Giáo duc và Dào tao;
- Trung tam TTQP3- QK5;
- UBND các qun, huyn;
- Dài PHTH Dà Nng;
- Liru: VT, KGVX, SVHTT.,Ø '
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