
ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

THỊ XÃ HỒNG LĨNH                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:         /KH-UBND                        Hồng Lĩnh, ngày       tháng 01 năm 2021 
  

 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức Đại hội Thể dục, Thể thao phường, xã  

tiến tới Đại hội Thể dục, Thể thao Thị xã lần thứ VII - năm 2021 
  

Thực hiện Kế hoạch số 285/KH-UBND ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh; Hướng dẫn số 531/SVHTTDL-HDTDTT, ngày 13/11/2020 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh về tổ chức Đại hội TDTT các cấp tiến tới 

Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX - Năm 2022; UBND thị xã Hồng Lĩnh xây 

dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục, Thể thao (TDTT) phường, xã và tiến tới 

Đại hội Thể dục, Thể thao thị xã lần thứ VII - năm 2021, như sau:   

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tăng cường công tác tuyên truyền tạo sự chuyển biến về nhận thức của 

các cấp, các ngành và toàn thể xã hội về vị trí, vai trò, lợi ích của TDTT trong 

việc nâng cao sức khỏe, thể lực, góp phần xây dựng con người phát triển toàn 

diện. Tiếp tục 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 nông thôn mới, đô thị 

văn minh”;   

- Lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng; Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 

2021 - 2026); đẩy mạnh phong trào tập luyện TDTT nâng cao sức khỏe, tạo khí 

thế vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, Nhân dân, học sinh, lực lượng vũ trang 

nhằm thúc đẩy phong trào thi đua thực hiện hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã 

hội đề ra; 

- Thông qua Đại hội để tuyển chọn lực lượng vận động viên tiêu biểu 

tham gia Đại hội TDTT toàn thị xã lần thứ VII - Năm 2021, đồng thời phát hiện 

những vận động viên xuất sắc vào đội tuyển của thị xã tham gia Đại hội TDTT 

toàn tỉnh lần thứ IX - năm 2022 đạt kết quả cao. 

2. Yêu cầu 

- Tập hợp đông đảo quần chúng Nhân dân, trước hết là thanh, thiếu niên, 

học sinh, lực lượng vũ trang, các ban, ngành, đoàn thể tham gia tạo nên phong 

trào TDTT sâu rộng, có chất lượng. 

- Đại hội TDTT lần thứ VII - năm 2021 được tổ chức từ cơ sở đến toàn thị 

xã với nhiều môn, nhiều nội dung thi đấu. Chú trọng những môn thể thao truyền 

thống của địa phương tạo điều kiện cho nhiều thành phần, đối tượng, lứa tuổi 
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tham gia, có hình thức phong phú, sinh động, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, 

an toàn và tiết kiệm. 

- Đại hội cần đánh giá thực chất kết quả phong trào TDTT giai đoạn 2017 - 

2020, sau Đại hội cần tổ chức rút kinh nghiệm để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh 

phong trào, tạo đà cho phong trào TDTT của địa phương ngày càng phát triển.  

- Các phường, xã xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT của đơn vị 

mình, kế hoạch gửi ban chỉ đạo Đại hội thị xã để theo dõi, chỉ đạo thực hiện đạt 

được mục đích, yêu cầu đề ra. 

II. THỜI GIAN, NỘI DUNG, HÌNH THỨC  

1. Thời gian 

* Cấp phường, xã: Tổ chức trong vòng từ tháng 01/2021 đến tháng 6/2021. 

* Cấp thị xã: Tổ chức trong vòng từ tháng 7/2021 đến tháng 12/2021. 

2. Nội dung, hình thức tổ chức thi đấu các môn ở mỗi cấp như sau 

* Cấp phường, xã: Tổ chức thi đấu từ 5 môn trở lên, tập trung thi đấu các 

môn thể thao được nhân dân yêu thích như: Kéo co, bóng đá, bóng chuyền, cầu 

lông, bóng bàn và các môn truyền thống của địa phương. 

* Cấp thị xã: Tổ chức thi đấu từ 7 môn trở lên, các môn: Kéo co, bóng đá, 

bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn,… (các giải sẽ có điều lệ cụ thể) 

- Chương trình tổ chức lễ khai mạc gồm: 

+ Chào cờ (hát Quốc Ca); 

+ Ổn định tổ chức, thông qua chương trình; 

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

+ Diễn văn khai mạc buổi lễ; 

+ Tuyên thệ của VĐV; 

+ Tuyên thệ của trọng tài; 

+ Vận động viên đốt đuốc truyền thống; 

+ Diễu hành, biểu dương lực lượng, đồng diễn. 

+ Bế mạc lễ khai mạc Đại hội. 

 Lễ khai mạc Đại hội TDTT được tổ chức trang trọng, thiết thực. Khuyến 

khích tổ chức diễu hành biểu dương lực lượng và có màn đồng diễn tập thể tại 

Đại hội. Sau lễ khai mạc tổ chức thi đấu một số giải như: Kéo co, bóng đá, bóng 

chuyền,... Các phường, xã xây dựng kịch bản, chương trình và maket Đại hội 

gửi về Thường trực Ban chỉ đạo thị xã (phòng VHTT) để được hướng dẫn, 

thống nhất.   
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- Về tổ chức thi đấu các môn trong chương trình Đại hội: Việc tổ chức thi 

đấu các môn phải có thể lệ thi đấu, đảm bảo đúng luật, đúng điều lệ, khách quan 

và công bằng. 

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN  

1. Thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức các cấp 

* Cấp thị xã 

- Thành lập Ban chỉ đạo gồm: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND phụ trách 

văn xã làm Trưởng ban; đồng chí Trưởng phòng VHTT Thị xã làm Phó ban 

trực, đồng chí Phó Trưởng phòng VHTT làm Phó ban; trưởng hoặc (phó) các 

đơn vị, ban, ngành đoàn thể làm thành viên. 

 - Ban chỉ đạo ban hành điều lệ tổ chức thi đấu các giải, thành lập các tiểu 

ban tổ chức Đại hội, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để cùng phối 

hợp chỉ đạo tổ chức Đại hội TDTT phường, xã; tổ chức thành công Đại hội 

TDTT toàn thị xã lần thứ VII, tiến tới tham gia Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ 

IX – Năm 2022 đạt kết quả cao.  

 * Cấp phường, xã 

Thành lập Ban chỉ đạo gồm: Đồng chí Chủ tịch UBND (hoặc) PCT 

UBND làm Trưởng ban; đồng chí công chức Văn hoá làm Phó ban trực; đồng 

chí Bí thư Đoàn thanh niên làm Phó ban; Trưởng các đoàn thể, công an, quân sự, 

trường học, tổ trưởng tổ dân phố,…làm thành viên. 

2. Công tác thông tin, tuyên truyền 

- Làm tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng từ cơ 

sở đến thị xã về Đại hội TDTT các cấp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cuộc vận 

động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” góp phần nâng cao 

nhận thức của Nhân dân về tầm quan trọng của TDTT đối với sức khoẻ con người. 

- Nội dung, chương trình hướng vào mục đích, yêu cầu chung và yêu cầu 

chuyên môn của Đại hội TDTT gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Qua 

đại hội phải đánh giá kết quả đạt được trong thời gian qua và đề ra phương 

hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới đồng thời nêu gương những tập thể, cá nhân 

có thành tích xuất sắc trong phong trào TDTT, các câu lạc bộ có phong trào 

TDTT tốt và các đơn vị tổ chức tốt Đại hội. 

- Một số khẩu hiệu tuyên truyền cho Đại hội TDTT các cấp: 

+ Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại ! 

+ Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ! 

+ Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Tiến bộ ! 

+ Nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn ! 

3. Cơ sở vật chất 

- Đại hội TDTT các cấp sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có. 

Đồng thời tiến hành xem xét hiện trạng, tu sửa, cải tạo, nâng cấp sân bãi, địa 
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điểm tập luyện, thi đấu và trang thiết bị dụng cụ thể thao để phục vụ lễ khai mạc 

và thi đấu các giải. 

- Cần động viên, huy động các nguồn lực từ trong nhân dân, các cơ quan, 

đoàn thể trên địa bàn, sự giúp đỡ của các nhà tài trợ để góp phần vào sự thành 

công của đại hội. 

4. Chuẩn bị kế hoạch và điều kiện Đại hội 

- Các cấp cần nghiên cứu, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, 

công tác trọng tài, công tác tổ chức, chuẩn bị tốt các nội dung, kịch bản Đại hội. 

- Thị xã hướng dẫn, giúp đỡ cơ sở về cách thức tổ chức, nội dung Đại hội. 

- Các phường, xã cần có kế hoạch tổ chức Đại hội sát thực với đơn vị 

mình để triển khai, thực hiện có hiệu quả. 

- Việc xây dựng các văn bản hướng dẫn về Đại hội cần nêu rõ mục đích, ý 

nghĩa và yêu cầu một cách phù hợp với phong trào TDTT của đơn vị mình. 

- Chuẩn bị các phương án bảo vệ an ninh, an toàn giao thông trong thời 

gian tổ chức Đại hội từ cơ sở đến thị xã. 

5. Kinh phí tổ chức đại hội 

Kinh phí tổ chức Đại hội TDTT các cấp gồm ngân sách Nhà nước và kêu 

gọi sự đóng góp ủng hộ của Nhân dân và các tổ chức khác; cấp nào tổ chức Đại 

hội thì cấp đó cấp kinh phí để thực hiện. 

IV. TỔNG KẾT VÀ KHEN THƯỞNG 

 1. Tổng kết 

- Sau 15 ngày kể từ khi kết thúc Đại hội, các phường, xã phải tổ chức tổng 

kết Đại hội, nội dung tổng kết tập trung vào những nội dung sau: 

+ Việc huy động các thôn, tổ dân phố, các cơ quan, đơn vị; các ban, 

ngành, đoàn thể cùng tham gia đại hội. 

+ Chương trình tổng kết gồm: Đánh giá công tác chuẩn bị (xây dựng kế 

hoạch, thành lập BCĐ, công tác tuyên truyền, xây dựng, tu sửa cơ sở vật chất, 

công tác xã hội hóa,…), thời gian đại hội, số lượng VĐV và Nhân dân tham gia; 

số môn thi đấu, nội dung thi đấu,  số VĐV, HLV về tham gia thi đấu các giải; 

kết quả thi đấu thành tích cao (cá nhân, tập thể, thứ hạng trong quá trình thi 

đấu) chất lượng của Đại hội. 

+ Sau khi tổng kết, yêu cầu UBND các phường, xã tổng hợp, báo cáo kết 

quả về Ban chỉ đạo thị xã (qua phòng VHTT) tổng hợp báo cáo UBND thị xã. 

2. Khen thưởng 

- Đại hội TDTT cấp nào thì cấp đó xét khen thưởng; Ban chỉ đạo và Ban 

tổ chức Đại hội căn cứ kết quả tổ chức đại hội, thành tích thi đấu các giải để xét 

khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình Đại hội. 
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(B/c) 

- Đại hội TDTT thị xã, Ban chỉ đạo, Ban tổ chức sẽ căn cứ vào quy mô tổ 

chức Đại hội, thành tích thi đấu đạt giải: Nhất, Nhì, Ba của các môn; tổng số 

môn tham gia thi đấu; tổng số vận động viên tham gia đầy đủ các nội dung thi 

đấu của các phường, xã để xếp hạng và khen thưởng.   

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ Kế hoạch Đại hội TDTT thị xã, phòng VH&TT tham mưu 

UBND thị xã thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức thị xã để tiến hành thực hiện 

công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội TDTT từ cơ sở đến thị xã đảm bảo đúng nội 

dung, yêu cầu Kế hoạch đề ra. 

2. Trên cơ sở Kế hoạch Đại hội TDTT thị xã, UBND các phường, xã chỉ 

đạo xây dựng kế hoạch, thành lập Ban tổ chức Đại hội của địa phương, việc xây 

dựng kế hoạch phù hợp với nhiệm vụ chính trị và đặc điểm, tình hình, điều kiện 

cụ thể của phường, xã và chuẩn bị tốt lực lượng VĐV thanh gia Đại hội và các 

giải trong chương trình Đại hội TDTT thị xã. Kế hoạch Đại hội TDTT các 

phường, xã hoàn thành xong trước ngày 15/01/2021 và gửi về Thường trực Ban 

chỉ đạo thị xã (phòng VHTT) trước ngày 20/01/2021. 

Đại hội TDTT các cấp là dịp để phát động, thúc đẩy phong trào TDTT 

trên địa bàn ngày càng phát triển góp phần vào sự phát triển phát triển kinh tế - 

xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, phường, xã phối hợp 

triển khai thực hiện để Đại hội TDTT các cấp được tổ chức thành công tốt đẹp./. 

Nơi nhận:  
- Sở VH, TT& DL Hà Tĩnh;                                 

- TT Thị uỷ, TT HĐND thị xã;                                        

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã;  

- Ban Tuyên giáo Thị uỷ; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp thị; 

- Trung tâm Văn hóa – Truyền thông thị xã; 

- UBND các phường, xã; 

- Lưu: VT. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đinh Văn Hồng 
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