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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Đại hội thể dục, thể thao xã Quang Thuận, lần thứ IV - năm 2021 

 

 Căn cứ Kế hoạch số 147/KH-UBND, ngày 17 tháng 9 năm 2020 của UBND 

huyện Bạch Thông về việc tổ chức Đại hội thể dục, thể thao các cấp huyện Bạch 

Thông lần thứ VII - năm 2021;   

 Căn cứ Thông báo số 32/KL-BCĐ, ngày 04/3/2021 của Ban Chỉ đạo Đại hội 

TDTT huyện Bạch Thông về kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT các cấp 

huyện Bạch Thông lần thứ VII, năm 202 và tình hình thực tế của địa phương. Ủy ban 

nhân dân xã Quang Thuận xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội thể dục, thể thao lần 

thứ IV - năm 2021 gồm những nội dung sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 - Chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chào mừng ngày giải phóng miền nam, thống 

nhất đất nước (30/4), Ngày Quốc tế lao động (01/5), đặc biệt là chào mừng cuộc bầu 

cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 

2021 - 2026. 

 - Đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của cán 

bộ và nhân dân về lợi ích, vai trò của thể dục thể thao (TDTT) trong việc nâng cao 

sức khỏe, thể lực của nhân dân, góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện 

trong giai đoạn mới. 

 - Gắn kết công tác tổ chức Đại hội TDTT với việc đẩy mạnh Cuộc vận động 

“Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 

 - Thông qua việc tổ chức Đại hội TDTT các cấp để phát hiện, tuyển chọn 

vận động viên có thành tích xuất sắc đóng góp sự phát triển thể thao thành tích cao 

cho địa phương. 

   2. Yêu cầu  

   - Đại hội TDTT phải thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, gắn với việc đẩy mạnh 

công tác vệ sinh môi trường, nhất là công tác phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an 

ninh, an toàn cho mọi người tham gia. 

 - Chuẩn bị cơ sở vật chất, kinh phí, nhân lực, địa điểm. Tuyên truyền cho 

mọi người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên biết tham gia đội tuyển để thi đấu tại 

Đại hội TDTT lần thứ III - năm 2021 đạt kết quả cao nhất. 

 - Huy động các nguồn lực của xã hội đóng góp vào việc tổ chức Đại hội 

TDTT lần thứ IV - năm 2021. 

 II. NỘI DUNG 



 1. Quy mô, thời gian và địa điểm tổ chức 

 - Đại hội TDTT lần thứ IV - năm 2021 được tổ chức thi đấu 05 môn thể 

thao: Bóng chuyền da; Bóng chuyền hơi; Đẩy gậy; chạy 60 m; Cờ tướng. 

- Thời gian tổ chức: 01 ngày (29/4/2021); khai mạc hồi 8h00” ngày 

29/4/2021; bế mạc ngày 17h ngày 29/4/2021. 

- Địa điểm tổ chức: Tại sân UBND xã Quang Thuận 

 2. Một số nhiệm vụ chính tổ chức Đại hội TDTT 

 2.1. Chỉ đạo tổ chức Đại hội TDTT  

 - UBND xã ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT xã Quang Thuận năm 

2021; ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo; Ban Tổ chức và phân công 

thành viên ban tổ chức phụ trách các nội dung thi đấu. 

 - Chỉ đạo các thôn thành lập đoàn vận động viên tham gia Đại hội TDTT 

đúng theo nội dung Kế hoạch đề ra. 

 2.2. Tổ chức thi đấu các môn thể thao: Tổ chức thi đấu các môn thể thao trong 

Đại hội TDTT như: Bóng chuyền da; bóng chuyền hơi; chạy 60 m; đẩy gậy; cờ tướng 

(môn bóng chuyền hơi và bóng chuyền da đã thi đấu xong vòng loại). 

 2.3. Chuẩn bị cơ sở vật chất, sân bãi tổ chức Đại hội TDTT: Công chức VH 

- XH tham mưu cho lãnh đạo UBND, BCĐ, BTC Đại hội TDTT lần thứ IV - 2021; 

tìm địa điểm sân bãi và các điều kiện khác đảm bảo tổ chức các hoạt động an toàn, 

hiệu quả, tiết kiệm. 

 2.4. Kinh phí tổ chức Đại hội TDTT: Kinh phí tổ chức được bố trí từ nguồn 

ngân sách Nhà nước theo phân cấp quản lý; nguồn kinh phí xã hội hóa, tài trợ, ủng 

hộ của các tổ chức, cá nhân và các nguồn lực khác trong nhân dân. 

 2.5. Công tác tuyên truyền: 

 - Tuyên truyền về lợi ích, vai trò của TDTT trong việc nâng cao sức khỏe, thể 

lực, góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện, tạo không khí vui tươi, phấn 

khởi trong nhân dân; vận động mọi người tích cực tham gia tập luyện TDTT, thiết 

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

đại” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 

 - Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống cho vận động viên, 

thực hiện nếp sống, ứng xử văn hóa, kiên quyết loại trừ các hành vi tiêu cực trong 

thể thao; biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt 

động TDTT. 

 - Băng zôn khẩu hiệu tuyên truyền cho Đại hội TDTT: “Toàn dân rèn luyện 

thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, "Rèn luyện sức khỏe để xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc". 

 - Tổ chức tuyên truyền trên sóng đài truyền thanh xã các nội dung về Đại hội 

TDTT của xã. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Cấp xã: 

 - Công chức VHXH phụ trách VHTT xã chuẩn bị các văn bản chỉ đạo, tham  

mưu Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức họp các thành viên và phân công nhiệm vụ cho  



từng thành viên. 

 - Ban Tổ chức phối hợp với nhà trường TH&THCS chuẩn bị các điều kiện 

sân bãi và trang thiết bị khác đảm bảo tổ chức Đại hội TDTT an toàn, tiết kiệm. 

 - Các thành viên Ban tổ chức chủ động thực hiện các nhiệm vụ được phân 

công phụ trách. 

 2. Cấp thôn: 

 - Thành lập tổ chức luyện tập và lập danh sách đội bóng chuyền da nam, bóng 

chuyền hơi; cờ tướng; chạy 60m, đẩy gậy của thôn tham gia thi đấu. Nộp danh sách 

lại các môn thi đấu và cầu thủ cho Ban Tổ chức xã trước ngày 15/4/2021 để Ban tổ 

chức xếp bảng và lịch thi đấu (nộp cho đ/c Nông Văn Duyệt công chức VHXH).  

 - Các thôn có cầu thủ tham gia thi đấu các môn tại Đại hội TDTT xã Quang 

Thuận lần thứ IV - 2021 tự lo trang phục và các dụng cụ phụ vụ thi đấu của đoàn. 

 3. Trường TH&THCS: Tạo điều kiện cho giáo viên tham gia thành viên Ban 

Tổ chức và phối hợp với Ban Tổ chức thực hiện một số nội dung trong kế hoạch. 

 4. Trường Mầm non: Đề nghị nhà trường tạo điều kiện cho một số giáo 

viên tham gia thanh viên Ban tổ chức để thực hiện một số nhiệm vụ theo sự phân 

công của Ban Tổ chức.   

 5. Trạm y tế xã: Cử cán bộ y tế xã phục vụ công tác sơ, cấp cứu ban đầu và 

thuốc thiết yếu phục vụ Đại hội TDTT xã Quang Thuận lần thứ IV - năm 2021. 

 6. Công an và Quân sự: Đảm bảo công tác an ninh, trật tự trong quá trình 

tổ chức Đại hội TDTT. 

 7. Phân công thành viên Ban tổ chức, tổ trọng tài phụ trách các nội dung: 

(Có quyết định riêng) 

 * Lưu ý: Nếu tình hình Dịch bệnh Covit - 19 diễn biến phức tạp phải giãn 

cách xã hội, không được tổ chức Đại hội TDTT lần thứ IV - năm 2021 Ban tổ chức 

sẽ thông báo cho các đơn vị liên quan biết thực hiện.  

 Trên đây là kế hoạch Đại hội TDTT xã Quang Thuận, lần thứ IV - năm 2021 

của Ủy ban nhân dân xã Quang Thuận đề nghị các thành viên Ban tổ chức và các 

đơn vị liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch./. 

 

Nơi nhận: 
*Gửi bản điện tử & bản giấy; 

- 11 trưởng thôn; 

- UBND huyện; 

- Phòng VHTT huyện Bạch Thông; 

- Trung tâm VHTT huyện Bạch Thông; 

- TT Đảng ủy, HĐND xã; 

- Thành viên BCĐ, BTC xã; 

- 02 trường học; 

- Trạm y tế xã; 

- 11 trưởng thôn; 

- Lưu: VP. 
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