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KẾ HOẠCH 

V/v Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao x· CÈm Giµng lần thứ III năm 2021 

 

Căn cứ KÕ ho¹ch số 147/KH-UBND ngày 17/9/2020 của Uỷ ban nhân dân huyện 

Bạch Thông về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao huyện B¹ch Th«ng lần thứ VII 

năm 2021. UBND xã Cẩm Giàng xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao 

x· CÈm Giµng lần thứ III năm 2021, với các 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.  

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

toàn xã hội về lợi ích, vai trò của thể dục thể thao 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. 

- Thông qua việc tổ chức Đại hội TDTT để phát hiện, tuyển chọn vận động viên 

có thành tích xuất sắc đóng góp sự phát triển thể thao của xã nhà. 

1. Yêu cầu: Tổ chức Đại hội TDTT cấp x· 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. 

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

TDTT cấp xã năm 2021. 

II. SỐ MÔN, THỜI GIAN  tæ chøc: 

- Tổ chức tham gia thi đấu 06 môn thể thao; 

Bóng chuyền, Bóng chuyền hơi, Cờ tướng, Đẩy gậy, Kéo co, Tung còn. 

- Thời gian tæ chøc §¹i héi 02 ngày, từ ngày 18 đến 19 tháng 02 năm 2021 (ngày 

07 đến 08 tháng giêng năm Tân Sửu). 

III. CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH:  

- Thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Tổ trọng tài Đại hội Thể dục thể thao cấp 

xã lần thứ III trong tháng 01/2021. 

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để tổ chức Đại hội Thể dục thể thao đạt 

kết quả.  

- Huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư từ ngân sách Nhà nước và 

các nguồn khác, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng các quy định hiện hành về quản lý 

và sử dụng tài chính. 



IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN: Kinh phí tổ chức Đại hội Thể dục thể thao được 

bố trí từ nguồn ngân sách địa phương và cộng đồng xã hội đóng góp. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Văn hoá – Xã hội: 

- Tham mưu thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Tổ trọng tài; Lập dự toán kinh 

phí cụ thể cho từng môn thể thao trong kỳ Đại hội Thể dục thể thao cấp xã. 

- Chuẩn bị biên bản thi đấu, điều lệ thi đấu của từng môn trình UBND xem xét 

quyết định ban hành điều lệ, thông báo các thôn đăng ký danh sách thi đấu gửi về Ban 

tổ chức Đại hội cấp xã đúng thời gian quy định.  

2. Kế toán - Tài chính :   

- Tham mưu UBND xã bố trí kinh phí để tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp xã 

lần thứ III năm 2021 đạt hiệu quả. 

3. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, HPN, HND, HCCB, ĐTN: Phối hợp 

tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên tích cực thực hiện phong trào "Toàn dân rèn 

luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", Vận động quần chúng và các tổ chức, cá 

nhân, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã quyên góp, ủng hộ kinh phí cho 

Đại hội TDTT cấp xã lần thứ III năm 2021. 

4.  Các Đồng chí trưởng thôn: Tham mưu cho Chi bộ, phối hợp với Bí thư chi 

đoàn, tổ chức triển khai rộng rãi đến toàn thể quần chúng nhân dân trong thôn biết và 

đăng ký tham gia thi đấu. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp xã lần thứ III năm 2021 

của UBND xã Cẩm Giàng. Đề nghị các bộ phận liên quan phối hợp tổ chức thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 

- Phòng VHTT huyện; 

- Trung tâm VHTT&TT huyện; 

- TT Đảng uỷ xã; 

- Thường trực HĐND xã;     

- CT, PCT UBND xã; 

- Các, ngành, đoàn thể xã;     

Gửi bản giấy: 

- Lưu: Văn phòng – Thống kê. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

     Phùng Văn Khoa 
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