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BÁO CÁO 

Tổng kết cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo 

gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012 -2020 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 2736/KH-UBND, ngày 05 tháng 11 năm 2020 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về tổng kết Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện 

thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng. Ủy ban nhân dân huyện Hạ Lang báo cáo tổng kết cuộc vận động “Toàn 

dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012 -2020, như sau:  

Phần thứ nhất 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG 

 I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI 

1. Thuận lợi:  

Trong những năm qua công tác phát triển thể dục, thể thao huyện Hạ Lang 

luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm nên việc triển khai thực hiện 

Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đạt 

được nhiều kết quả to lớn, thu hút đông đảo người dân tham gia luyện tập thể 

thao, qua đó phong trào thể dục thể thao (TDTT) đã có nhiều bước chuyển mạnh 

mẽ, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cũng như chất lượng cuộc 

sống cho Nhân dân. 

Nhận thức của các ban ngành, chính quyền, đoàn thể và tầng lớp nhân dân 

về vị trí, vai trò, lợi ích của thể dục, thể thao ngày càng được nâng lên. Chính vì 

vậy việc phát động phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ 

vĩ đại” được nhân dân đồng tình hưởng ứng cao; Sự đoàn kết chặt chẽ của đội 

ngũ cán bộ, công chức trong việc triển khai Cuộc vận động, sự hưởng ứng tích 

cực của nhân dân trong huyện nên hàng năm cơ quan chuyên môn xây dựng Kế 

hoạch tổ chức thành công các giải thể thao phong trào như: Bóng chuyền da, 

Bóng chuyền hơi, Cầu lông, … có nhiều thuận lợi. Các phong trào thể dục, thể 

thao quần chúng, thể thao trường học,… ngày càng được nâng lên cả về số lượng 

và chất lượng. Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác luyện tập đang từng bước 

được đầu tư, cải tạo để phục vụ nhu cầu luyện tập của nhân dân. 

2. Khó khăn: 

- Kinh phí để đảm bảo cho các hoạt động TDTT chưa theo kịp sự phát 

triển của xã hội, sự đầu tư cho các hoạt động thể thao còn quá ít. 

- Lực lượng vận động viên, cộng tác viên thể thao còn ít nên thiếu đội ngũ 

tham gia các hoạt động TDTT thành tích cao. 
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- Cơ sở vật chất tuy đã được đầu tư nhưng chưa đảm bảo được để phục vụ 

cho nhu cầu tập luyện ngày càng tăng của Nhân dân. Các trang thiết bị, dụng cụ 

phục vụ cho tập luyện còn thiếu thốn, quỹ đất dành cho tập luyện thể dục thể 

thao, sân, bãi tập còn hạn chế và chưa đảm bảo đúng quy định. 

- Việc xã hội hóa trong lĩnh vực TDTT ít  nhận được sự quan tâm của các 

ban, ngành cũng như sự ủng hộ, đóng góp của các thành phần kinh tế trong việc 

đầu tư cơ sở vật chất cho TDTT. 

- Sự phối hợp của các ngành đôi lúc chưa kịp thời, đồng bộ nên Cuộc vận 

động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” chưa thật sự sâu 

rộng trong Nhân dân. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến về quan điểm, chủ trương, đường 

lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản quy phạm 

pháp luật liên quan về phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao 

Thường xuyên tuyên truyền về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước về thể dục thể thao đến toàn thể nhân dân trên địa bàn 

huyện, xem đây là nội dung quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai 

trò của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân địa phương đối với sự nghiệp 

phát triển TDTT. Công tác tuyên truyền được tổ chức từ các buổi tập trung đông 

người và các hoạt động tổ chức thi đấu giải thể thao hằng năm của từng cơ quan, 

đơn vị. Từ năm 2012 đến nay, kết quả tuyên truyền, phổ biến, quan điểm, đường 

lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thể dục thể thao được nâng 

cao từ huyện đến cơ sở, tuyên truyền chủ yếu bằng hình thức treo băng zôn, khẩu 

hiệu cụ thể cấp huyện treo khẩu hiệu hơn 40 băng zôn trên các trục đường chính 

của huyện; đồng thời, UBND các xã, thị trấn phối hợp tuyên truyền tại các thôn, 

xóm với các chi hội đoàn thể vận động các gia đình, mọi người dân tích cực 

tham gia hưởng ứng Cuộc vận động lồng ghép với Phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa”. 

Cơ quan chuyên môn đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện ban hành 

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị 

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, 

thể thao đến năm 2020 đã tạo được sự chuyển biến về tư tưởng, nâng cao nhận 

thức của xã hội về vai trò, tầm quan trọng của thể dục, thể thao trong việc góp 

phần nâng cao sức khỏe, thể lực, giáo dục ý chí, đạo đức, chất lượng nguồn nhân 

lực, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh góp phần củng cố khối 

đại đoàn kết toàn dân; tăng cường, đổi mới nhận thức, đổi mới phương thức lãnh 

đạo, chỉ đạo, kiểm tra của cấp ủy đảng và chính quyền đối với công tác thể dục 

thể thao; chính quyền các cấp cần phải có kế hoạch phát triển sự nghiệp thể dục, 

thể thao phù hợp tình hình thực tế của địa phương, đặc biệt là công tác quy hoạch 

đất đai, công trình thể thao phù hợp nhu cầu tập luyện và thi đấu của quần chúng 

Nhân dân trên địa bàn huyện.  
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2. Xây dựng các văn bản chỉ đạo, chương trình, kế hoạch triển khai, 

hướng dẫn tổ chức hoạt động thể dục thể thao quần chúng thực hiện theo 

Cuộc vận động. 

Thực hiện triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo 

gương Bác Hồ vĩ đại” từ năm 2012 đến năm 2020. Phòng Văn hóa và Thông tin 

(VH&TT) đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện ban hành nhiều văn bản về 

TDTT để triển khai đã tạo được sự chuyển biến về tư tưởng, nâng cao nhận thức 

của xã hội về vai trò, tầm quan trọng của thể dục, thể thao trong việc góp phần 

nâng cao sức khỏe, thể lực, giáo dục ý chí, đạo đức, chất lượng nguồn nhân lực, 

xây dựng lối sống; môi trường văn hóa lành mạnh góp phần củng cố khối đại 

đoàn kết toàn dân; đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức 

trách nhiệm của các ban ngành, các tổ chức đoàn thể, mọi người dân tích cực 

tham gia tập luyện thể thao. 

Lĩnh vực TDTT quần chúng được quan tâm phát triển, thường xuyên triển 

khai phong trào TDTT đến đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động và quần chúng nhân dân. Qua đó tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai 

trò, ý nghĩa của luyện tập thể dục, thể thao trong việc bảo vệ nâng cao sức khỏe, 

nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Xây dựng lối sống, môi trường 

lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. 

3. Công tác biên soạn, tuyên truyền và phổ biến các tài liệu hướng dẫn 

phương pháp luyện tập thể dục thể thao, tổ chức các hình thức tập luyện và 

thi đấu thể thao trong các cấp, các ngành, đoàn thể và toàn xã hội, công tác 

phát triển các câu lạc bộ TDTT cơ sở tại các khu dân cư, cơ quan, doanh 

nghiệp đơn vị, trường học. 

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân 

thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" do Ủy ban Thể dục thể thao phát động năm 2000, 

triển khai và tổ chức thực hiện sâu, rộng thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, 

đoàn viên và nhân dân tham gia cụ thể: Năm 2017, có 14/14 xã, thị trấn đã tổ 

chức thành công Đại hội TDTT thu hút đông đảo vận động viên tham gia thi đấu 

ở các môn của Đại hội; Đại hội TDTT cấp huyện được tổ chức với sự tham gia 

của 14/14 xã, thị trấn với tổng số vận động viên tham gia là 615 người trong đó 

vận động viên nữ là hơn 180 người. Theo số liệu thống kê trên địa bàn huyện, 
kết quả số người tập luyện TDTT thường xuyên năm 2020 đạt 15% tăng 1,5 % 

so với năm 2019; Số gia đình hoạt động TDTT thường xuyên năm 2020 đạt 5% 

tăng 0,5 % so với năm 2019. 

Công tác phát triển các Câu lạc bộ TDTT cơ sở hiện nay toàn huyện có 

01 câu lạc bộ Cầu lông thành lập năm 2010 gồm 20 thành viên. Các thành viên 

CLB luôn đoàn kết, tham gia đầy đủ các giải đấu phong trào dựa trên nguồn 

kinh phí chủ yếu các thành viên trong CLB tự đóng góp hoạt động. 

4. Công tác xây dựng, củng cố và phát triển hệ thống thiết chế về thể 

dục thể thao quần chúng tại các cấp, số lượng cơ sở vật chất được xây mới, 

sửa chữa nâng cấp, các mô hình điểm về TDTT cơ sở. 
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Việc xây dựng và củng cố các thiết chế về TDTT quần chúng từ huyện 

đến xã đã được quan tâm hơn. Hàng năm, các cấp ủy Đảng, chính quyền luôn 

quan tâm đầu tư xây dựng và củng cố thiết chế thể dục, thể thao. Hiện nay trên 

địa bàn toàn huyện có chưa có công trình thể dục thể thao. Công tác phát triển cơ 

sở vật chất thể dục, thể thao đã mua sắm các trang thiết bị thể dục thể thao nhưng 

do nguồn kinh phí hạn hẹp nên chưa đáp ứng được nhu cầu tập luyện thể thao địa 

phương. 

5. Chất lượng dạy và học thể dục chính khoá, phát triển thể dục thể 

thao ngoại khoá.  

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc nhận thức một cách sâu 

sắc về vai trò, tầm quan trọng của thể dục, thể thao; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo 

phát triển sự nghiệp TDTT. Hiện nay các trường học đều được đầu tư xây dựng 

sân bãi, trang bị các dụng cụ thể dục, thể thao phục vụ cho như cầu tập luyện cho 

giáo viên và học sinh. Kết quả dạy và học môn học giáo dục thể chất (GDTC) 

chính khóa: Việc cải tiến nội dung, phương pháp giảng dạy GDTC tổ chức giáo 

dục phát triển thể chất cho học sinh dưới nhiều hình thức đa dạng, với nhiều hoạt 

động, nhằm tạo cho học sinh nhiều hứng thú tham gia.  

Tổ chức dạy và học giáo dục thể chất chính khóa và thể thao ngoại khóa 

theo đúng chương trình, đúng qui định của ngành Giáo dục và Đào tạo. Đưa việc 

tổ chức tập thể dục buổi sáng và thể dục giữa giờ trở thành hoạt động bắt buộc 

trong nội dung GDTC, hoạt động thể thao trong trường học. Kết quả: 100% các 

trường học trên địa bàn huyện thực hiện tốt công tác giáo dục thể chất. 

6. Công tác rèn luyện thân thể và hoạt động thể dục thể thao đối với 

cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang.  

Những năm qua hoạt động thể dục, thể thao trong lực lượng vũ trang được 

phát triển mở rộng về quy mô, chất lượng ngày càng cao. Phong trào thể dục, 

thể thao trong lực lượng vũ trang đáp ứng yêu cầu “ Khỏe để xây dựng và bảo 

vệ Tổ quốc”, triển khai có hiệu quả kế hoạch huấn luyện thể lực và kiểm tra 

tiêu chuẩn thể lực cán bộ, chiến sĩ. Thực hiện nghiêm chế độ điều lệnh và thể 

dục bắt buộc đối với cán bộ, chiến sĩ.  

* Kết quả phát triển thể dục thể thao trong quân đội nhân dân cụ thể: 

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hạ Lang, Đồn Biên phòng Thị Hoa, Đồn Biên 

phòng Quang Long, Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn hàng năm tham gia đầy 

đủ Hội thi, Hội thao lực lượng vũ trang cấp tỉnh và cấp Quân khu. Hàng năm, 

trung bình các chiến sỹ khỏe đạt trên 95% bảo đảm tốt cho công tác huấn luyện. 

* Kết quả phát triển thể dục thể thao trong lực lượng công an nhân 

dân: Công an huyện đã triển khai nghiêm túc Nghị quyết của Đảng về phát triển 

thể dục, thể thao đến năm 2020 đến Công an các xã, thị trấn. Đồng thời gắn với 

việc phát triển phong trào thể dục, thể thao trong cán bộ, chiến sỹ với khẩu hiệu 

“Khỏe để bảo vệ Tổ quốc”. Hoạt động tham gia tập luyện thể dục, thể thao của 

các cán bộ, chiến sỹ năm 2012 là trên 92%/năm tham gia tập luyện thể dục, thể 

thao; đến năm 2020, là trên 95%/năm công tác rèn luyện thân thể không ngừng 
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tăng lên, đáp ứng yêu cầu sức khỏe phục vụ công tác, chiến đấu trong mọi tình 

huống. 

7. Về công tác xã hội hoá đối với các hoạt động thể dục thể thao. 

Trên cơ sở văn bản hướng dẫn của nhà nước về công tác xã hội hóa, vận 

động các tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân đầu tư, nâng cấp các cơ sở, thiết chế 

TDTT để thu hút ngày càng nhiều người luyện tập. Tăng cường công tác vận 

động xã hội hóa hoạt động TDTT phấn đấu tạo nguồn tài trợ từ các đơn vị, doanh 

nghiệp, mạnh thường quân cho hoạt động TDTT trong việc tổ chức các giải đấu 

hàng năm, cũng như tham gia các giải đấu do huyện tổ chức.  

Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” 

đạt được mục tiêu đề ra, ngoài ngân sách của địa phương chi cho hoạt động thể 

dục thể thao hàng năm còn có sự quan tâm đóng góp kinh phí của các tổ chức, cá 

nhân, các nhà mạnh thường quân để tổ chức hoạt động. 

Kết quả công tác xã hội hóa về thể dục thể thao quần chúng: Luôn đẩy 

mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa về thể dục, thể thao: Từ năm 2012 đến 

nay, công tác xã hội hóa huy động từ các nguồn đầu tư cho phát triển thể dục thể 

thao quần chúng còn hạn chế: Năm 2020, tổ chức giải Bóng chuyền da toàn 

huyện; Giải bóng chuyền hơi toàn huyện, vận động xã hội hóa được: 

15.000.000đ. Thường xuyên vận động các thành viên tự nguyện đóng góp kinh 

phí để duy trì hoạt động câu lạc bộ cầu lông. Mặc dù, đã có được sự hỗ trợ kinh 

phí tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, mua sắm các trang thiết bị chuyên 

dùng cho thể dục thể thao nhưng do nguồn kinh phí hạn hẹp nên chưa đáp ứng 

được nhu cầu tổ chức cũng như tập luyện thể thao của địa phương. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

1. Kết quả đạt được 

Trong những năm qua công tác thể dục thể thao nói chung, triển khai thực 

hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” 

nói riêng trên địa bàn huyện Hạ Lang luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát 

sao của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện; sự hướng dẫn về chuyên môn của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng với sự hưởng ứng nhiệt tình của toàn thể cán 

bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Do đó sự nghiệp TDTT của huyện đã có 

nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, 

viên chức và quần chúng nhân dân về vị trí, vai trò thể dục, thể thao ngày càng 

nâng cao. Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” 

ngày càng phát triển và phát huy hiệu quả. Thể dục thể thao trong lực lượng vũ 

trang, trong trường học và quần chúng nhân dân không ngừng phát triển. Các 

phong trào TDTT gắn liền với các hoạt động văn hóa, vui chơi lành mạnh, khơi 

dậy bản sắc văn hóa của địa phương, góp phần làm phong phú thêm đời sống 

tinh thần của nhân dân. Hoạt động thể dục, thể thao ngày càng mang tính xã hội 

hóa, cùng với sự đầu tư từ ngân sách nhà nước, tạo điều kiện cho thể dục, thể 

thao trên địa bàn huyện ngày càng phát triển; cơ sở vật chất được cấp uỷ Đảng, 

chính quyền các cấp quan tâm, tu sửa nâng cấp và xây dựng, cơ bản đáp ứng nhu 
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cầu tập luyện TDTT cho cán bộ công chức, viên chức, học sinh và đông đảo 

quần chúng nhân dân trong huyện.  

2. Hạn chế, tồn tại  

- Cơ sở vật chất hoạt động TDTT từ cấp huyện đến cơ sở tuy đã được quan 

tâm đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, so với xu thế phát triển ngày càng cao và nhu 

cầu của nhân dân như hiện nay thì chưa đảm bảo đáp ứng yêu cầu việc luyện tập 

thường xuyên cũng như việc tổ chức các hoạt động TDTT từ huyện đến xã, đặc 

biệt còn thiếu nhiều dụng cụ, thiết bị tập luyện, quỹ đất dành riêng cho hoạt động 

TDTT chưa đảm bảo.  

- Đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, hướng dẫn viên TDTT còn thiếu, đa số 

không có chuyên môn nghiệp vụ công tác TDTT.  

- Kinh phí chi cho sự nghiệp TDTT từ cấp huyện đến cấp xã, thị trấn còn 

hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển TDTT quần chúng.  

 - Việc xã hội hóa trong lĩnh vực thể dục, thể thao còn thiếu sự quan tâm 

của các cấp, các ngành nhằm động viên các thành phần kinh tế trong xã hội tham 

gia đầu tư cơ sở vật chất cho thể dục, thể thao.  

- Sự phối hợp của các ngành, các cấp từ xã, thị trấn đến huyện còn thiếu 

đồng bộ nên triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể 

theo gương Bác Hồ vĩ đại” chưa thật sự sâu rộng trong Nhân dân. 

3. Nguyên nhân  

- Một số ít cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chưa thực sự chú trọng 

và quan tâm đến công tác phát triển thể dục thể thao trên địa bàn, chưa có quy 

hoạch cụ thể về sân chơi, bãi tập TDTT nên thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân 

rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” còn mang tính hình thức. 

- Cán bộ phụ trách TDTT các xã, thị trấn chủ yếu do công chức Văn hóa - 

Xã hội xã kiêm nhiệm, không được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ.  

4. Bài học kinh nghiệm  

- Yếu tố quyết định để triển khai phong trào một cách tích cực và mang lại 

hiệu quả là các cấp uỷ Đảng, chính quyền phải thực sự vào cuộc; Nhận thức đầy 

đủ và rõ ràng về vai trò của công tác phong trào TDTT trên địa bàn. Nâng cao sự 

lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp đối với công tác này.  

- Đẩy mạnh phong trào TDTT ở cơ sở; tổ chức thường xuyên các giải thi 

đấu thể thao cấp huyện, cấp xã và tham gia đầy đủ các giải do cấp tỉnh tổ chức.  

-  Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể 

về mục đích, ý nghĩa của “Cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương 

Bác Hồ vĩ đại” đề cao vị trí, vai trò của thể dục, thể thao đối với việc góp phần nâng 

cao sức khoẻ, thể lực, giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống và xây dựng đời sống 

văn hoá ở cơ sở. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đáp ứng yêu cầu nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước. 
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- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát triển khai Cuộc vận động“Toàn 

dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” huyện Hạ Lang giai đoạn 

2012-2020, thông qua công tác tổng kết hàng năm, đưa nội dung Cuộc vận 

động“Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” vào báo cáo tổng 

kết, phát huy những mặt làm tốt và rút kinh nghiệm những mặt còn thiếu sót. 

- Đẩy mạnh công tác xã hội hoá, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính 

sách để khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển thể dục, thể thao. 

IV. BẢNG BIỂU THỐNG KÊ SỐ LIỆU (gửi kèm theo)  

 

Phần thứ hai 

PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP  

GIAI ĐOẠN 2021-2030 

 

I. PHƯƠNG HƯỚNG,  MỤC TIÊU 

- Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện kịp thời các Chỉ thị, Nghị 

quyết của cấp trên về TDTT.  

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển thể dục, thể thao quần 

chúng ở cơ sở để khơi dậy và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, phát triển các 

môn TDTT có thế mạnh, các môn thể thao truyền thống, dân tộc ở địa phương.  

- Đẩy mạnh phong trào TDTT tại địa phương, cấp huyện duy trì tổ chức 3 

giải thể thao trở lên, cấp xã mỗi xã tổ chức 01 giải trở lên.  

- Số người tập luyện TDTT thường xuyên đạt trên 18%;  

- Số gia đình hoạt động TDTT thường xuyên khoảng 9%;  

- Phấn đấu mỗi năm thành lập thêm ít nhất 01 CLB thể thao;  

- Phấn đầu tư xây dựng từ 2 xã trở lên có điểm vui chơi, giải trí, khu tập 

luyện TDTT cho nhân dân.  

II. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

1. Công tác quản lý nhà nước về thể dục thể thao: 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về chủ trương, đường lối của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển sự nghiệp TDTT theo tinh thần Nghị 

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết số 08-NQ/TW 

ngày 01/12/2011 của Bộ chính trị về thể dục, thể thao. 

2. Công tác quản lý nhà nước về thể dục thể thao. 

- Tăng cường phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, tư tưởng Hồ 

Chí Minh về công tác thể dục thể thao gắn với Cuộc vận động “Toàn dân rèn 

luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” bằng nhiều hình thức đa dạng, thiết 

thực nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và các 

tầng lớp Nhân dân. Nội dung tuyên truyền về vai trò, tác dụng của TDTT trong 

việc gìn giữ và nâng cao sức khỏe, tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ 

sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần nâng cao lối sống 

lành mạnh, ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội. 
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- Lồng ghép việc triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể 

theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 với việc tiếp tục thực hiện 

Cuộc vận động “Học thập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và 

phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cùng với chương 

tình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. 

- Phát triển các loại hình tập luyện, thể dục thể thao quần chúng và cho 

thanh thiếu niên, học sinh,… phù hợp với từng đối tượng. 

- Thu hút các nguồn lực của xã hội và ngân sách địa phương để xây dựng 

các sân chơi, bãi tập dành cho TDTT. Khuyến khích, tạo điều kiện cho các cá 

nhân, tổ chức, doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho TDTT, vận động 

nhân dân đóng góp kinh phí để duy trì các hoạt động thể thao của xóm, tổ dân 

phố. 

- Thường xuyên truyền truyền, phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến 

trong Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. 

Khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong Cuộc vận động vào dịp 

sơ kết, tổng kết hàng năm. 

3. Quy hoạch, kế hoạch phát triển thể dục thể thao quần chúng của 

địa phương, ngành giai đoạn 2021 - 2030. 

- Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo 

gương Bác Hồ vĩ đại” trong những giai đoạn tiếp theo.  

- Thực hiện tốt các hoạt động TDTT, phát triển số lượng người tập TDTT 

thường xuyên và số gia đình tập TDTT. Phát huy sâu rộng Cuộc vận động “Toàn 

dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trở thành một phong trào sôi 

nổi, thu hút đông đảo người dân tham gia. 

VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục quan tâm, giúp đỡ tạo điều kiện 

về công tác phát triển TDTT của huyện Hạ Lang; hằng năm cân đối nguồn ngân 

sách của tỉnh phân bổ kinh phí đáp ứng cho hoạt động thể dục, thể thao tại cơ sở. 

2. Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch mở lớp tập huấn nghiệp vụ 

TDTT cho cán bộ phụ trách TDTT cấp huyện và xã.  

Trên đây là Báo cáo tổng kết cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể 

theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012 -2020 trên địa bàn huyện Hạ Lang./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở VHTT&DL; 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- CT, các PCT. UBND huyện; 

- MTTQ và các đoàn thể huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Minh Nhất 
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Phụ lục 2: 

THỐNG KÊ SỐ LIỆU CUỘC VẬN ĐỘNG 
(Kèm theo Báo cáo số                  /BC-UBND, ngày …tháng 12 năm 2020  

của UBND huyện Hạ Lang) 

 

Tổng hợp chỉ tiêu phát triển thể dục, thể thao giai đoạn 2011-2020 
 

TT 

 

NỘI DUNG ĐVT 2011 2015 2020 

I. Thể dục thể thao cho mọi người 

 

    

1. Thể dục thể thao quần chúng     

1.1 
Tỷ lệ % số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên 

(số người tập/tổng dân số) 
% 

14,2 13,5 15 

1.2 
Tỷ lệ % gia đình luyện tập thể dục thể thao (số gia đình 

luyện tập/tổng số hộ gia đình) 
% 

4,2 4,5 5 

1.3 Tổng số cộng tác viên thể dục thể thao cơ sở Người 24 24 24 

1.4 Tổng số câu lạc bộ thể thao, trong đó: Câu lạc bộ 3 1 1 

1.4.1 

Tổng số câu lạc bộ thể thao hoạt động theo phương thức tự 

quản không nhằm mục đích kinh doanh (CLB thể thao xã, 

phường, cơ quan, đơn vị, trường học …) 
Câu lạc bộ 

3 1 1 

- Tổng số câu lạc bộ thể thao của người khuyết tật Câu lạc bộ 0 0 0 

- Tổng số câu lạc bộ thể thao của người cao tuổi Câu lạc bộ 0 0 0 

1.4.2 
Tổng cơ sở thể thao, số câu lạc bộ thể thao hoạt động theo 

phương thức kinh doanh dịch vụ thể thao. 
Câu lạc bộ 

0 0 0 

1.5 Tổng số giải thi đấu TDTT phong trào, trong đó: Giải    

- 
Tổng số giải phong trào cấp đơn vị, cơ sở (xã, phường, cơ 

quan, đơn vị tổ chức) 
Giải 

   

- Tổng số giải phong trào cấp huyện, quận 

 

Giải 4 4 2 

- Tổng số giải phong trào cấp tỉnh/thành, ngành 

 

Giải    

- Tổng số giải thi đấu TDTT phong trào cấp quốc gia Giải    

1.6 Cơ sở vật chất, đất đai và công trình TDTT Công trình    

1.6.1 Tổng số sân tập luyện TDTT, trong đó: Sân    

- Tổng số sân vận động có khán đài (có đường chạy) Sân 0 0 0 

- 
Tổng số sân vận động không có khán đài (có đường chạy) 

Sân 
0 0 0 

- Tổng số Sân bóng đá 11 người Sân 0 0 0 

- Tổng số Sân bóng đá mi ni Sân 0 2 2 

- Tổng số Sân bóng chuyền Sân 25 25 20 

- Tổng số Sân bóng rổ Sân  24 24 
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- Tổng số Sân cầu lông Sân 10 18 15 

- Tổng số Sân quần vợt Sân 0 0 1 

- Tổng số các loại sân thể thao khác Sân   35 

1.6.2 Tổng số nhà tập luyện, thi đấu TDTT, trong đó: Nhà    

- Nhà tập luyện, thi đấu đa năng Nhà  1 1 

- Nhà tập luyện đơn môn Nhà 1 1 1 

1.6.3 Tổng số bể bơi các loại, trong đó: Bể    

- Tổng số bể bơi có chiều dài 50m Bể 0 0 0 

- Tổng số bể bơi có chiều dài 25m Bể 0 0 0 

- Tổng số bể bơi, hồ bơi đơn giản, bể bơi lắp ghép Bể 0 0 0 

1.6.4 Tổng số trường bắn Trường 

bắn 

0 0 0 

1.6.5 Tổng số công trình TDTT chia theo địa bàn, ngành, đoàn 

thể quản lý 
 

   

- Tổng số công trình thể dục thể thao cấp tỉnh Công trình    

- Tổng số công trình thể dục thể thao cấp huyện Công trình 0 0 0 

- Tổng số công trình thể dục thể thao cấp xã Công trình 0 0 02 

- Số Trung tâm văn hóa-thể thao cấp xã Trung tâm 0 0 0 

- Số Nhà văn hóa-khu thể thao cấp thôn Nhà 10 136 97 

- 
Tổng số công trình thuộc ngành LĐTBXH (cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp) 
Công trình 

0 0 0 

- 
Tổng số công trình thuộc Liên đoàn lao động, đoàn thanh 

niên … 
Công trình 

0 0 0 

1.6.6 
Tỷ lệ % số xã, phường đã có quy hoạch đất cho TDTT 

% 
   

1.6.7 Tỷ lệ bình quân m2 đất cho TDTT/1 người dân m2    

1.6.8 

Tổng số công trình thể thao của tỉnh, thành phố được 

ngành giáo dục và ngành thể dục, thể thao phối hợp khai 

thác, sử dụng hiệu quả 
Công trình 

   

2 Giáo dục thể chất, thể thao trường học     

2.1 Tổng số cơ sở đào tạo và giáo dục nghề nghiệp (GIÁO 

DỤC NGHỀ NGHIỆP) Cơ sở 
   

2.1.1 Tổng số cơ sở giáo dục mầm non Cơ sở 14 14 14 

2.1.2 Tổng số cơ sở giáo dục phổ thông Cơ sở    

- Tiểu học Cơ sở 14 14 14 

- Trung học cơ sở Cơ sở 10 12 7 

- Trung học phổ thông Cơ sở 2 2 2 

- Nhiều cấp học Cơ sở    
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2.1.3 Tổng số cơ sở giáo dục nghề nghiệp Cơ sở    

- Tổng số TT giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên 
Cơ sở 

1 1 1 

- Tổng số trường cao đẳng, trung cấp nghề Cơ sở 0 0 0 

2.1.4 Tổng số cơ sở giáo dục Đại học Cơ sở 0 0 0 

2.2 Tổng số học sinh, sinh viên, trẻ em HSSV    

2.2.1 Tổng số trẻ giáo dục mầm non Trẻ  1.396 1.500 1.545 

2.2.2 Tổng số học sinh giáo dục phổ thông Học sinh    

- Tiểu học Học sinh 1.743 1.650 2.084 

- Trung học cơ sở Học sinh 1.616 1.352 1.288 

- Trung học phổ thông Học sinh  638 663 

- Nhiều cấp học Học sinh    

2.2.3 Tổng số HSSV cơ sở giáo dục nghề nghiệp HSSV    

- 
Tổng số HSTT giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường 

xuyên Học sinh 
 109 70 

- Tổng số HSSV cao đẳng, trung cấp nghề HSSV    

2.2.4 Tổng số SV giáo dục Đại học Sinh viên    

2.3 Tổng số giáo viên thể dục  17 23 23 

2.3.1 
Tổng số giáo viên mầm non được bồi dưỡng nâng cao kiến 

thức, kỹ năng về giáo dục phát triển thể chất cho trẻ em Giáo viên 

   

2.3.2 
Tổng số giáo viên tiểu học bảo đảm tiêu chuẩn, trình độ 

đào tạo Giáo viên 
6 6 6 

2.3.3 
Tổng số giáo viên tiểu học được bồi dưỡng nâng cao kiến 

thức, kỹ năng về giáo dục thể chất và  tổ chức hoạt động 

thể thao ngoại khóa 
Giáo viên 

   

2.3.4 Tổng số trường trung học cơ sở có đủ giáo viên thể dục 
Trường 

12 12 7 

2.3.5 
Tổng số giáo viên trung học cơ sở đạt tiêu chuẩn và trình 

độ đào tạo Giáo viên 
  1 

2.3.6 
Tổng số giáo viên trung học cơ sở được bồi dưỡng nâng 

cao kiến thức, kỹ năng về giáo dục thể chất và  tổ chức 

hoạt động thể thao ngoại khóa 
Giáo viên 

   

2.3.7 Tổng số trường trung học phổ thông có đủ giáo viên thể 

dục Trường 
2 2 2 

2.3.8 
Tổng số giáo viên trung học phổ thông đạt tiêu chuẩn và 

trình độ đào tạo theo quy định Giáo viên 
4 4 4 

2.3.9 
Tổng số giáo viên trung học phổ thông được bồi dưỡng 

nâng cao kiến thức, kỹ năng về giáo dục thể chất và tổ 

chức hoạt động thể thao ngoại khóa 
Giáo viên 

2 2 2 
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2.3.10 Tổng số trường trung học phổ thông có nhiều cấp học có 

đủ giáo viên thể dục Trường 
1 1 1 

2.3.11 
Tổng số giáo viên trung học phổ thông có nhiều cấp học 

đạt tiêu chuẩn và trình độ đào tạo  Giáo viên 
2 2 2 

2.3.12 

Tổng số giáo viên trung học phổ thông có nhiều cấp học 

được bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về giáo dục 

thể chất và tổ chức hoạt động thể thao ngoại khóa Giáo viên 

2 2 2 

2.3.13 Tổng số cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đủ giáo viên thể 

dục đảm bảo tiêu chuẩn và trình độ đào tạo Cơ sở 
  1 

2.3.14 Tổng số cơ sở giáo dục đại học có đủ giáo viên thể dục 

đảm bảo tiêu chuẩn và trình độ đào tạo 
Cơ sở 

   

2.4 Cơ sở giáo dục đào tạo giáo viên TDTT  0 0 0 

2.4.1 Tổng số cơ sở giáo dục (trường đại học, cao đẳng) đào tạo 

giáo viên thể dục, thể thao  
Cơ sở 

   

2.4.2 

Tổng số cơ sở giáo dục (trường đại học, cao đẳng) đào tạo 

giáo viên thể dục, thể thao đảm bảo các cơ sở vật chất (nhà 

tập, sân tập) và các trang thiết bị tập luyện đạt tiêu chuẩn Cơ sở 

   

2.5 Chương trình giáo dục thể chất     

2.5.1 Trong các cơ sở giáo dục mầm non     

- 
Tỷ lệ cơ sở thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình 

GDTC  % 
100,0 100,0 100,0 

- Tỷ lệ trẻ  hiện đầy đủ nội dung, chương trình GDTC % 90,0 90,0 91,1 

- Tỷ lệ trẻ được đánh giá, phân loại  thể lực theo quy định 
% 

100,0 100,0 100,0 

- 
Tỷ lệ trẻ đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực theo quy định 

% 
93,0 92,3 90,0 

2.5.2 Trong các cơ sở giáo dục phổ thông     

- Tỷ lệ cơ sở thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình 

GDTC 
% 

100,0 100,0 100,0 

- Tỷ lệ cơ sở đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, 

đánh giá GDTC % 
100,0 100,0 100,0 

- Tỷ lệ HS thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình GDTC 
% 

100,0 100,0 100,0 

- Tỷ lệ HS được đánh giá, phân loại  thể lực theo quy định % 
100,0 100,0 100,0 

- Tỷ lệ HS đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực theo quy định % 
97,0 98,4 98,5 

2.5.3 Trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp  
   

- Tỷ lệ cơ sở hiện đầy đủ nội dung, chương trình GDTC 
% 

0 0 0 
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- Tỷ lệ cơ sở đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, 

đánh giá GDTC % 

0 0 0 

- Tỷ lệ HSSV thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình 

GDTC 
% 

0 0 0 

- Tỷ lệ HSSV được đánh giá, phân loại  thể lực theo quy 

định % 

0 0 0 

- Tỷ lệ HSSV đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực theo quy định % 
0 0 0 

2.5.4 Trong các cơ sở GD Đại học     

- Tỷ lệ cơ sở hiện đầy đủ nội dung, chương trình GDTC % 
0 0 0 

- Tỷ lệ cơ sở đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, 

đánh giá GDTC % 

0 0 0 

- Tỷ lệ SV thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình GDTC % 
0 0 0 

- Tỷ lệ SV được đánh giá, phân loại  thể lực theo quy định % 
0 0 0 

- Tỷ lệ SV đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực theo quy định % 
0 0 0 

2.6 Hoạt động thể thao ngoại khóa     

2.6.1 Trong các cơ sở giáo dục mầm non     

- Tỷ lệ cơ sở đảm bảo thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ 

thường xuyên 
% 

0 0 0 

- Tỷ lệ cơ sở tổ chức dạy võ cổ truyền % 0 0 0 

- Tỷ lệ cơ sở thực hiện Chương trình sức khỏe VN % 0 0 0 

2.6.2 Trong các cơ sở giáo dục phổ thông     

- Tỷ lệ sơ sở có hoạt động thể thao ngoại khóa thường 

xuyên % 

   

- Tỷ lệ HS tập luyện TDTT ngoại khóa thường xuyên  % 0 0 0 

- Tỷ lệ HS đạt tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại thể lực theo tiêu 

chuẩn 
% 

0 0 0 

- Tổng số cơ sở có CLB TDTT Câu lạc bộ 0 0 0 

- Tỷ lệ  cơ sở tổ chức dạy võ cổ truyền % 0 0 0 

- Tỷ lệ  cơ sở tổ chức dạy bơi % 0 0 0 

- Tỷ lệ cơ sở đảm bảo thể dục buổi sáng, thể dục giữa 

giờthường xuyên % 
0 0 0 
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2.6.3 Trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp     

- 
Tỷ lệ sơ sở có hoạt động thể thao ngoại khóa thường 

xuyên % 
0 0 0 

- Tỷ lệ HS tập luyện TDTT ngoại khóa thường xuyên  % 0 0 0 

- Tổng số cơ sở có CLB TDTT Câu lạc bộ 0 0 0 

- Tỷ lệ cơ sở tổ chức dạy võ cổ truyền % 0 0 0 

- Tỷ lệ cơ sở đảm bảo thể dục buổi sáng, thể dục giữa 

giờthường xuyên 
% 

0 0 0 

2.6.4 Trong các cơ sở GD Đại học  0 0 0 

- 
Tỷ lệ sơ sở có hoạt động thể thao ngoại khóa thường 

xuyên % 
0 0 0 

- Tỷ lệSV tập luyện TDTT ngoại khóa thường xuyên  % 0 0 0 

- 
Tỷ lệ SV đạt tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại thể lực theo tiêu 

chuẩn Sinh viên 
0 0 0 

- Tổng số cơ sở có CLB TDTT Câu lạc bộ 0 0 0 

- Tỷ lệ  cơ sở tổ chức dạy võ cổ truyền Cơ sở 0 0 0 

- Tỷ lệ cơ sở đảm bảo thể dục buổi sáng, thể dục giữa 

giờthường xuyên Cơ sở 
0 0 0 

2.7 Cơ sở vật chất phục vụ GDTC, thể thao ngoại khóa Công trình    

2.7.1 Trong các cơ sở giáo dục mầm non     

- Phòng học GDTC Phòng  02 03 

- Sân chơi Sân 14 14 14 

2.7.2 Trong các trường tiểu học     

- Nhà tập (nhà đa năng) đạt tiêu chuẩn Nhà  02 03 

- Sân tập luyện TDTT Sân 14 14 14 

- Bể bơi Bể 0 0 0 

2.7.3 Trong các trường THCS     

- Nhà tập (nhà đa năng) đạt tiêu chuẩn Nhà  02 02 

- Sân tập luyện TDTT Sân 12 12 07 

- Bể bơi Bể 0 0 0 

2.7.4 Trong các trường THPT     

- Nhà tập (nhà đa năng) đạt tiêu chuẩn Nhà 0 01 01 

- Sân tập luyện TDTT Sân 01 01 01 

- Bể bơi Bể 0 0 0 

2.7.5 Trong các cơ sở GD nhiều cấp học     

- Nhà tập (nhà đa năng) đạt tiêu chuẩn Nhà 0 0 0 

- Sân tập luyện TDTT Sân 01 01 01 

- Bể bơi Bể 0 0 0 

2.7.6 Trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp  0 0 0 

- Nhà tập (nhà đa năng) đạt tiêu chuẩn Nhà 0 0 0 
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- Sân tập luyện TDTT Sân 0 0 0 

- Bể bơi Bể 0 0 0 

2.7.7 Trong các cơ sở GD Đại học  0 0 0 

- Nhà tập (nhà đa năng) đạt tiêu chuẩn Nhà 0 0 0 

- Sân tập luyện TDTT Sân 0 0 0 

- Bể bơi Bể 0 0 0 

2.8 Tổng số công trình thuộc ngành GD- ĐT  

(cơ sở đào tạo) 

Công trình 
0 0 0 

2.9 
Tổng số các tổ chức xã hội, doanh nghiệp tham gia tài trợ 

hoạt động thi đấu thể dục, thể thao trường học Tồ chức 

0 0 0 

3 Phong trào TDTT lực lượng vũ trang     

3.1 Tổng số đơn vị, cơ sở  Đơn vị 3 3 3 

3.2 Chương trình rèn luyện thể lực CBCS theo quy định     

- Tỷ lệ đơn vị thực hiện đủ chương trình RLTL CBCS theo 

quy định  % 
100 100 100 

- Tỷ lệ đơn vị đạt tiêu chuẩn tổ chức rèn luyện thể lực theo 

quy định % 
   

- 
Tỷ lệ CBCS tham gia rèn luyện thể lực theo quy định 

% 
100 100 100 

- Tỷ lệ CBCS đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực theo quy định 
% 

   

3.3 Hoạt động thể thao thường xuyên     

- Tỷ lệ đơn vị tổ chức hoạt động thể thao thường xuyên 
% 

100,0 100,0 100,0 

- Tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ biết bơi %    

- Tổng số đơn vị có câu lạc bộ TDTT  Câu lạc bộ 0 0 0 

- Tổng số đội bóng đá Đội 1 1 1 

- Tổng số cuộc thi đấu TDTT cấp đơn vị, cơ sở tổ chức 
Cuộc 

   

- Số cuộc tham gia thi đấu do ngành TDTT tổ chức  Cuộc 1 1 1 

- Tổng số cán bộ, chiến sỹ tham gia Ngày chạy CBCS 0 40 40 

3.4 Cơ sở, vật chất phục vụ hoạt động TDTT Công trình    

- Tổng số công trình TDTT thuộc ngành quản lý   Công trình 1 1 1 

- Nhà tập (nhà đa năng) đạt tiêu chuẩn Nhà    

- Sân tập luyện TDTT Sân 1 1 1 

- Bể bơi Bể 0 0 0 

3.5 Tổng số trường bắn Trường 

bắn 

   

II. Tổng số nguồn lực huy động từ các tổ chức, tổ chức xã 

hội, cá nhân 

 

Nghìn 

đồng 

   



16 

 

 


		2020-12-24T16:38:53+0700


		2020-12-24T17:53:03+0700


		2020-12-24T17:53:04+0700


		2020-12-24T17:53:04+0700


		2020-12-24T17:53:05+0700


		2020-12-24T17:53:05+0700




