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V/v tổ chức tháng hoạt động thể dục,
thể thao cho mọi người và Ngày chạy
Olympic vì sức khoẻ toàn dân
giai đoạn 2020 - 2030

Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trường học trực thuộc.
Thực hiện Công văn số 1172/SGDĐT-GDTrH ngày 09/7/2020 của Sở Giáo
dục và Đào tạo Gia Lai về việc tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi
người và Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân giai đoạn 2020 – 2030.
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai tổ chức tháng hoạt
động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân
giai đoạn 2020 – 2030, như sau:
1. Mục đích
- Thiết thực kỷ niệm ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao (TDTT),
ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe” kêu gọi đồng bào tập thể dục (27/3);
kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3); kỷ niệm
ngày Giải phóng tỉnh Gia Lai (17/3) hằng năm.
- Động viên cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia tập
luyện TDTT hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương
Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” góp phần nâng
cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng của luyện tập TDTT
trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc, nâng cao chất lượng cuộc
sống, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối
đại đoàn kết toàn dân.
2. Yêu cầu
- Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên
và học sinh về vai trò, ý nghĩa tác dụng của luyện tập TDTT trong việc bảo vệ,
nâng cao sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc, xây dựng lối sống và môi trường
văn hóa lành mạnh.
- Vận động đông đảo cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tham
gia tháng hoạt động TDTT cho mọi người; từng người tự chọn những hoạt động
TDTT phù hợp để tập luyện hàng ngày và tham gia Ngày chạy Olympic vì sức
khỏe toàn dân hàng năm.
- Chủ động phối hợp với UBND các xã, thị trấn trong công tác tổ chức và
huy động cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia Ngày chạy
Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020 tại địa phương.
3. Thời gian: Từ 07h00 vào các ngày Chủ nhật trong tháng 3 hàng năm.
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4. Địa điểm: Tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, các đơn vị trường học,
các địa điểm công cộng trên địa bàn thuận tiện cho công tác tập trung người dân
tham gia các hoạt động TDTT và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.
Nhận được Công văn, yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị trường học trực thuộc
nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên (T/h);
- Website Phòng GD&ĐT;
- Lưu: VT, CMTH.
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