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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao thị trấn Phủ Thông 

lần thứ III năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 17/9/2020 của UBND huyện 

Bạch Thông về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT các cấp huyện 

Bạch Thông lần thứ VII-2021; Hướng dẫn số 01/HD-VHTT&TT ngày 20/10/2020 

của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Bạch Thông về việc 

hướng dẫn tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao cấp xã năm 2021. 

Căn cứ Thông báo số 04/KL-BCĐ, ngày 11/01/2021 của Ban Chỉ đạo Đại 

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

các cấp huyện Bạch Thông lần thứ VII, năm 2021 và tình hình thực tế của địa 

phương, UBND thị trấn Phủ Thông xây dựng Kế hoạch Tổ chức Đại hội Thể dục 

Thể thao thị trấn Phủ Thông lần thứ III năm 2021 cụ thể như 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, 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 các 

cấp, các ngành và toàn xã hội 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. 

- Nâng cao ý thức, hình thành thói quen rèn luyện sức khoẻ, thể chất thường 

xuyên, suốt đời cho toàn thể nhân dân như một trong những nhân tố đảm bảo chất 

lượng giáo dục toàn diện. 

- Đánh giá công tác giáo dục thể chất và phong trào rèn luyện sức khoẻ theo 

gương Bác Hồ vĩ đại trong toàn thể cán bộ nhân dân thị trấn Phủ Thông và tạo sân 

chơi lành mạnh, bổ ích, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng các VĐV có năng khiếu, để 

huấn luyện tham gia thi đấu các giải thể thao cấp huyện và tỉnh. 

2. Yêu cầu  

- Tổ chức Đại hội TDTT phải thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, gắn với việc 

đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường, 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. Huy động đông đảo 

cán bộ, nhân dân tham gia, tạo nên một phong trào rèn luyện sức khỏe sâu rộng 

trong nhân dân. 

- Đại hội phải diễn ra sôi động, hấp dẫn, trung thực, cao thượng, đạt thành 

tích cao, đảm bảo an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. 

- Tích cực huy động các nguồn lực của xã hội đóng góp vào việc tổ chức Đại 

hội TDTT. 

II. NỘI DUNG 

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

- Đại hội TDTT thị trấn Phủ Thông lần thứ III năm 2021 được tổ chức lồng 

ghép với Lễ hội Lồng Tồng Phủ Thông; Đại hội TDTT thị trấn  tổ chức thi đấu 06 

môn thể thao: Bóng chuyền hơi; Bóng bàn; Đẩy gậy; Kéo co; Bắn nỏ; Tung còn 

(riêng môn Bóng Bàn tổ chức thi đấu vào ngày 27/02/2021 đến 28/02/2021 tại 

CLB Bóng bàn Phủ Thông, phố Ngã Ba, Thị trấn Phủ Thông) 

- Địa điểm tổ chức: Tại cánh đồng Nà Liền Mạ thị trấn Phủ Thông 

- Thời gian tổ chức:  

+ Khai mạc Đại hội: 8 giờ 00 phút, ngày 01/03/2021. 

+Trao giải và Bế mạc Đại hội: 17 giờ 00 phút, ngày 03/03/2021. 

2. Đối tượng tham gia 

- Đối tượng vận động viên là người đang sinh sống, làm việc trên địa bàn thị 

trấn Phủ Thông. 

- Thành phần đoàn vận động viên là các thôn/phố các tổ chức cơ quan, 

doanh nghiệp trên địa bàn thị trấn. 

3. Một số nhiệm vụ chính  

3.1. Chỉ đạo tổ chức Đại hội TDTT cấp xã: 

- UBND thị trấn ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo; Ban Tổ chức 

Đại hội TDTT thị trấn Phủ Thông lần thứ III - năm 2021. 

- Chỉ đạo các thôn, phố trên địa bàn tham gia Đại hội TDTT đầy đủ theo 

kế hoạch. 

3.2. Tổ chức thi đấu các môn thể thao: 

Tổ chức thi đấu các môn thể thao trong Đại hội TDTT phải phù hợp với điều 

kiện của địa phương. Ưu tiên các môn thể thao thế mạnh, các môn thể thao truyền 

thống được đông đảo cán bộ, CC,VC, lực lượng vũ trang và nhân dân yêu thích, 

tập luyện, thi đấu. 

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

Căn cứ điều kiện cụ thể của đơn vị, chủ động cải tạo, nâng cấp cơ sở vật 

chất, trang thiết bị, dụng cụ TDTT phục vụ công tác tổ chức thi đấu các môn trong 

chương trình đại hội đảm bảo an toàn, hiệu quả, tiết kiệm. 



3.4. Kinh phí tổ chức Đại hội TDTT: 

Kinh phí tổ chức Đại hội TDTT cấp xã 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. 

3.5. 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 và trong công tác tổ chức Đại hội TDTT cấp xã. 

- Một số khẩu hiệu tuyên truyền cho Đại hội TDTT “Toàn dân rèn luyện thân 

thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Khỏe để lập 

nghiệp và giữ nước”, “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Tiến bộ”, “Nhanh hơn - 

Cao hơn - Mạnh hơn” và các khẩu hiệu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

- Tổ chức tiếp, phát sóng thường xuyên trên hệ thống đài truyền thanh của 

địa phương các bản tin, bài hát tuyên truyền về TDTT trong quá trình chuẩn bị và 

tổ chức Đại hội TDTT. 

2.6. Công tác khen thưởng: 

- Khen thưởng thành tích thi đấu tại Đại hội TDTT cấp xã: Thực hiện theo 

quy định tại Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2014 của 

UBND tỉnh Bắc Kạn về việc quy định mức thưởng vật chất đối với HLV, VĐV lập 

thành tích tại các giải thi đấu thể thao quốc gia và các giải thi đấu thể thao trong 

tỉnh và theo quy định tại Điều lệ Đại hội TDTT của đơn vị. 

- Ngoài nội dung khen thưởng nêu trên, căn cứ vào điều kiện thực tế trong 

quá trình tổ chức Đại hội TDTT cấp xã, căn cứ vào thẩm quyền và chức năng, 

nhiệm vụ được giao, Thủ trưởng đơn vị chủ động xem xét, lựa chọn các tập thể, cá 

nhân tiêu biểu, xuất sắc trong công tác tổ chức, thi đấu Đại hội TDTT để biểu 

dương, khen thưởng. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công chức Văn hóa - Xã hội 

- Tham mưu cho UBND thị trấn thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các 

Tiểu ban giúp việc; Ban hành Điều lệ, Phương án, xây dựng dự toán kinh phí tổ 

chức Đại hội TDTT thị trấn Phủ Thông lần thứ III năm 2021. 



- Xây dựng dự toán kinh phí và tham mưu thành lập Đoàn vận động viên của 

thị trấn tham dự Đại hội TDTT huyện Bạch Thông lần thứ VII năm 2021 theo Kế 

hoạch của huyện. 

- Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này. 

Tổng hợp, báo cáo tiến độ, kết quả công tác tổ chức Đại hội TDTT. 

- Tham mưu thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về TDTT theo quy định 

của Luật Thể dục thể thao và các nội dung văn bản liên quan đến việc tổ chức Đại 

hội TDTT lần thứ III  năm 2021. 

2. Công chức Tài chính - Kế toán 

Căn cứ khả năng ngân sách tham mưu, bố trí kinh phí tổ chức Đại hội TDTT 

thị trấn và kinh phí tham gia Đại hội TDTT cấp huyện. Hướng dẫn quản lý, sử dụng, 

quyết toán kinh phí tổ chức Đại hội TDTT theo phân cấp đảm bảo đúng quy định. 

3. Công chức Văn phòng - Thống kê. 

Chủ trì tham mưu, phối hợp với công chức VH-XH thực hiện ban hành các văn 

bản liên quan đến Đại hội TDTT thị trấn, công tác khen thưởng cho Đại hội TDTT. 

5. Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn 

Phối hợp với Công an thị trấn đảm bảo an ninh, trật tự cho việc tổ chức Đại 

hội TDTT. 

6. Công an thị trấn 

Xây dựng kế hoạch, phương án và chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo an 

ninh, trật tự cho việc tổ chức Đại hội TDTT.  

7. Trạm Y tế thị trấn 

Xây dựng các phương án, biện pháp phòng, chống dịch bệnh đảm bảo công tác 

y tế, chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an toàn trong thời gian tổ chức Đại hội TDTT.  

8. MTTQ và các đoàn thể thị trấn 

Chủ động phối hợp, bố trí công việc thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau 

thời gian diễn ra Đại hội. 

9. Các thôn, phố trên địa bàn 

- Triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT đến toàn thể nhân dân trong thôn, 

phố và thành lập đoàn VĐV tham gia đầy đủ các môn thi đấu tại Đại hội TDTT thị 

trấn lần thứ III năm 2021 đạt kết quả cao nhất. 

- Đăng kí danh sách các môn thi đấu và cầu thủ cho BTC (qua đ/c Bắc -  

Công chức VH-XH phụ trách VHTT thị trấn) trước ngày 02/02/2021 (tức ngày 21 

tháng 12 âm lịch) để Ban tổ chức xếp bảng và lịch thi đấu, thôn, phố nào không 

nộp đúng thời gian nêu trên thì coi như không có đội tham gia. 

- Các thôn, phố có VĐV tham gia thi đấu các môn tại Đại hội TDTT thị trấn 

Phủ Thông lần thứ III năm 2021 tự lo trang phục và các dụng cụ phục vụ thi đấu 

của đoàn. 



- Tổ chức vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nơi công cộng trước tết; thông báo 

nhân dân cắm cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Kỷ 

niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021); 

Mừng Đảng mừng Xuân Tân Sửu năm 2021 từ ngày 02/02/2021 đến hết ngày 

03/02/2021 (tức 21/12/2020 đến hết ngày 20 tháng giêng năm Tân Sửu). 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT thị trấn Phủ Thông lần thứ III 

năm 2021 của UBND thị trấn Phủ Thông. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu 

có vấn đề phát sinh, vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về 

UBND thị trấn (qua đ/c Hà Minh Thoan sđt: 0387.381.333 hoặc đ/c Nguyễn Thái 

Bắc sđt: 0974.755.882) để xem xét, giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 
* Gửi bản giấy: 

- TYT thị trấn (T/h); 

- Các ông, bà trưởng thôn, phố (T/h); 

- Lưu: VT. 

* Gửi bản điện tử: 

- Phòng VHTT huyện; 

- TT VH,TT và TT huyện; 

- TT ĐU-HĐND TT (b/c); 

- CT, PCT UBND TT; 

- MTTQ và các đoàn thể thị trấn (P/h T/h);  

- Cán bộ, công chức TT (T/h). 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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