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BÁO CÁO 

Tổng kết công tác TDTT năm 2020, phƣơng hƣớng nhiệm vụ năm 2021 

  

 Thực hiện Công văn số 174/CV-VHTT ngày 16 tháng 11 năm 2020 của phòng 

VHTT huyện Bạch Thông về việc báo cáo tổng kết công tác thể dục, thể thao năm 

2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. UBND xã báo cáo tổng kết công tác thể dục, 

thể thao năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 trên địa bàn xã như sau: 

I. KHÁI QUÁT CHUNG 

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch 23/KH-UBND ngày 16/4/2014 của UBND xã về 

thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ ban hành chương 

trình hành động của Chính phủ 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 trên địa bàn xã Cẩm Giàng. Thực hiện quy hoạch phát 

triển thể dục, thể thao xã Cẩm Giàng hướng tới xây dựng xã hội tập luyện thể thao nâng 

cao sức khoẻ của nhân dân, hình thành thói quen vận động của toàn xã hội. Phát triển 

phong trào TDTT quần chúng rộng rãi tại các thôn, thu hút đối tượng và số lượng người 

tập TDTT thường xuyên; giữ gìn và phát huy các môn thể thao dân tộc, các trò chơi dân 

gian truyền thống ở địa phương, qua đó góp phần nâng cao sức khoẻ, thể lực của mọi 

người dân. 

1. Thuận lợi. 

Được sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, sự phối hợp chặt 

chẽ của các ngành, đoàn thể liên quan và các thôn về việc xây dựng và phát trển thể 

dục, thể thao quần chúng trên địa bàn xã. Sự ủng hộ nhiệt tình của quần chúng nhân 

dân, đặc biệt nhận thức rõ về vai trò vị trí của hoạt động thể dục, thể thao nhằm nâng 

cao sức khỏe toàn dân nên các hoạt động thể dục, thể thao từ xã đến các thôn có nhiều 

thuận lợi. 

2. Khó khăn. 

Về ngân sách chi dành cho hoạt động thể dục, thể thao của xã còn hạn chế, chưa 

bảo đảm yêu cầu để hoạt động thể dục, thể thao. Tuy nhiên, trong những năm qua cấp 

ủy chính quyền luôn quan tâm đến việc đầu tư cơ sở vật chất, nhưng cũng chưa bảo 

đảm phục vụ đáp ứng cho nhu cầu tập luyện ngày càng tăng của nhân dân. 

Các thiết chế văn hóa phhục vụ cho hoạt động văn hóa, thể thao ở các thôn và xã 

còn nhiều hạn chế, công tác xã hội hóa trong lĩnh vực thể dục, thể thao chưa được đẩy 

mạnh sâu rộng để động viên các thành phần kinh tế trong xã hội tham gia đầu tư cơ sở 

vật chất cho thể dục, thể thao trên địa bàn xã. 



II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM  

1. Công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, ban hành các văn bản về lĩnh vực 

TDTT để triển khai các chỉ thị, nghị quyết, quy hoạch, đề án, văn bản của Đảng, 

Nhà nƣớc tại đơn vị, địa phƣơng.  

Trong năm qua, công tác TDTT luôn được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền 

địa phương, đã chỉ đạo sát sao trong phong trào thể dục, thể thao trên địa bàn xã, quán 

triệt triển khai và ban hành văn bản như sau: 

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH - UBND ngày 26/7/2013 của UBND xã Cẩm Giàng 

về việc  Phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao xã Cẩm Giàng giai đoạn 2013- 2020. Kế 

hoạch số 16/KH - UBND ngày 09/6/2015 của UBND xã Cẩm Giàng về việc  Phát triển 

sự nghiệp thể dục, thể thao xã Cẩm Giàng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm  2030. 

Kế hoạch số 01/KH - UBND, ngày 02/01/2020 của UBND xã Cẩm Giàng về việc 

thành lập đội bóng chuyền nam tham gia giải bóng chuyền huyện Bạch Thông năm 2020. 

Điều lệ số 01/ĐL-BTC ngày 10/01/2020 của BTC hội xuân Cẩm Giàng về việc tổ 

chức giải bóng chuyền nam 6-6, bóng chuyền hơi nữ Hội xuân xã Cẩm Giàng năm 2020 

Kế hoạch số 15/KH - UBND, ngày 13/3/2020 của UBND xã Cẩm Giàng về việc  

thực hiện nhiệm vụ công tác văn hóa thông tin, thể thao năm 2020. 

Kế hoạch số 35/KH - UBND, ngày 14/10/2020 của UBND xã Cẩm Giàng về việc 

Đại hội thể dục, thể thao xã Cẩm Giàng lần thứ III năm 2021.   

Quyết định số  /QĐ – ĐU ngày 09/10/2020 của Đảng ủy xã về việc thành lập đội 

bóng chuyền hơi tham gia thi đấu giải bóng chuyền hơi huyện Bạch Thông năm nhân 

dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận thống nhất Việt Nam, hội Nông dân, hội 

Phụ nữ. 

Quyết định số 72/QĐ – UBND ngày 19/10/2020 của UBND xã về việc thành lập 

đội bóng đá Thanh niên tham gia thi đấu giải Bóng đá Thanh niên huyện Bạch thông 

năm 2020. 

2. Công tác phát triển sự nghiệp. 

* Công tác TDTT quần chúng (Việc phối hợp phát triển TDTT với các ngành, 

đoàn thể tại địa phương…). 

Qua một năm thực hiện chiến lược phát triển Thể dục, thể thao UBND xã triển 

khai và tổ chức các hoạt động về phong trào thể dục dục, thể thao trên địa bàn xã, việc 

xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển các môn thể thao thế mạnh của địa 

phương như; Môn chuyền hơi, Bóng đá, Bóng bàn, cờ tướng ... đã được quan tâm đúng 

mức. 

Năm 2020 UBND xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã tổ chức các 

chương trình thể thao như tổ chức thi đấu thể thao nhân dịp ngày hội xuân Canh Tý 

gồm các môn tung còn, đẩy gậy, kéo co đã được các thôn và các đoàn thể quan tâm 

thành lập đội tham gia với tổng số 11 đội/9 thôn, hơn 150 VĐV tham gia. Dịp kỷ niệm 

các lễ trọng đại của Đất nước, ngày thành lập ngành, thành lập hội... thành lập đội bóng 



đá Thanh niên, đội chuyền hơi tham gia thi đấu giải bóng đá, chuyền hơi huyện Bạch 

Thông nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận thống nhất Việt Nam, hội 

nông dân, hội phụ nữ. 

* Công tác thể thao thành tích cao; Việc phát triển các môn thể thao thành tích 

cao luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm nhưng do đặc thù là xã miền 

núi, nghề nghiệp chủ yếu là nông, lâm nghiệp, dịch vụ nhỏ lẻ, điều kiện sân bãi luyện 

tập còn hạn chế, do vậy đã ảnh hưởng lớn tới sự phát triển thể thao ở địa phương, có 

môn bị thu hẹp về số lượng vận động viên tham gia như môn Cầu lông, Bóng đá, Bóng 

chuyền da do không có sân luyện tập, việc phát triển thể thao thành tích cao chủ yếu 

dừng lại ở các nhà trường nên tỷ lệ VĐV tham gia các giải của huyện rất hạn chế. 

* Công tác phát triển cơ sở vật chất TDTT; Nhằm từng bước xây dựng cơ sở vật 

chất cho phát triển thể dục, thể thao. UBND xã tiến hành quy hoạch sử dụng đất trong 

lĩnh vực thể dục, thể thao của 9 thôn và sân thể thao trung tâm xã, công trình thể thao, 

trang thiết bị phục vụ nhu cầu tập luyện và thi đấu của quần chúng nhân dân trên địa 

bàn (Sân vận động, khu thể thao thôn). Tuy nhiên xã chưa có kinh phí đầu tư xây dựng.  

* Công tác xã hội hóa TDTT; Thực hiện chủ trương xã hội hóa các hoạt động thể 

dục, thể thao UBND xã thường xuyên quan tâm đến công tác xã hội hóa nhằm huy động 

nguồn lực xã hội tham gia đóng góp vào sự nghiệp phát triển thể dục, thể thao bằng 

nhiều hình thức: tài trợ một số giải thi đấu cấp xã vào dịp ngày Hội mừng Đảng, mừng 

xuân hằng năm cụ thể; Giải bóng chuyền hội xuân Canh Tý 2020 đã vận động ủng hộ 

được 4.900.000đ, giải Bóng đá Thanh niên huyện Bạch Thông 10.200.000đ. 

* Công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực về TDTT gồm: Cán bộ, giáo viên, 

hướng dẫn viên, cộng tác viên về TDTT… Từng bước tăng cường công tác quản lý nhà 

nước về lĩnh vực thể dục, thể thao trên cơ sở sắp xếp, bố trí công chức làm công tác thể 

dục, thể thao có trình độ, năng lực chuyên môn làm tốt công tác thể dục, thể thao cấp 

xã, tham mưu cho UBND xã về hoạt động thể dục, thể thao đối với việc tổ chức các giải 

thi đấu cấp xã, tham gia thi đấu giải cấp huyện đạt hiệu quả. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Thành tích nổi bật 

Trong năm qua, công tác quản lý nhà nước về thể dục, thể thao được thực hiện 

đồng bộ, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Khẳng định vai trò quan 

trọng trong đời sống Nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc 

phòng, an ninh. Tham gia các giải do huyện tổ chức đơn vị xã đã đạt được những giải 

cao với môn Bóng đá, xã đã tổ chức thành công giải thể thao cấp xã nhân dịp Hội xuân 

Canh Tý 2020. Qua công tác tổ chức các hoạt động các ban, ngành đoàn thể xã nhiệt 

tình hưởng ứng, phối hợp trong việc tổ chức các giải tại địa phương.  

2. Hạn chế, yếu kém 



Phong trào thể thao của địa phương đã thu hút được đông đảo người dân duy trì 

hoạt động, tuy nhiên chưa được thường xuyên, chủ yếu tập trung tại khu trung tâm xã, 

các thôn xa trung tâm không có sân bãi tập luyện. 

Cơ sở vật chất dành cho thể dục thể thao chưa có (sân vận động, sân luyện tập 

các môn thể thao đơn giản), chưa đầu tư được các trang thiết bị phục vụ nhu cầu công 

tác luyện tập, kinh phí hoạt động phong trào thể dục thể thao ở cơ sở còn hạn hẹp.  

3. Nguyên nhân  

Nguyên nhân khách quan: Kinh phí dành cho hoạt động phong trào thể dục, thể 

thao còn nhiều hạn chế. Đời sống kinh tế của Nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Địa 

bàn đồi núi, dân cư sống không tập trung, xã chưa có sân vận động, nhà văn hóa, một số 

thôn không có sân chơi thể thao, nên ảnh hưởng đến sự phát triển phong trào thể dục, 

thể thao trên địa bàn xã. 

Nguyên nhân chủ quan: Do ngề nghiệp chính của nhân dân địa phương làm 

Nông, lâm nghiệp, kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ nên chưa có thời gian để tham gia luyện 

tập thể dục, thể thao. 

Một số người dân chưa nhận thức được vị trí vai trò của hoạt động thể dục thể 

thao cho nên phong trào thể dục, thể thao còn chậm phát triển. 

IV. PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021  

Tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm qua, phấn đấu 

xây dựng nhà Văn hóa, sân vận động xã, các khu thể thao thôn và mua sắm các trang 

thiết bị phục vụ công tác thể dục thể thao trên địa bàn xã, đẩy mạnh triển khai cuộc vận 

động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” nhằm nâng cao đời sống 

tinh thần cho Nhân dân. 

Tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động, tuyên truyền các nhiệm vụ 

chính trị, các chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc 

biệt là tuyên truyền sâu rộng đến tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí và ý nghĩa của hoạt 

động thể dục thể thao trong việc giữ gìn và nâng cao sức khỏe; đồng thời tập trung cho 

công tác tuyên truyền, cổ động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính 

trị từ Trung ương đến địa phương. 

Thể chế và thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo nhằm góp phần tăng cường công tác 

quản lý nhà nước về hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn xã. 

Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể 

theo gương Bác Hồ vĩ đại” xã đến quần chúng nhân dân. Tổ chức đại hội TDTT xã Cẩm 

Giàng lần thứ III năm 2021.  

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Đối với UBND tỉnh: Đầu tư nguồn vốn xây dựng các thiết chế, công trình 

TDTT như; Nhà đa năng, Sân vận động, khu vui chơi cho mọi lứa tuổi.  



2. Đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Quan tâm đến các dự án Đầu tư vốn 

xây dựng các thiết chế văn hóa TDTT trên địa bàn xã. 

3. Đối với UBND huyện: Đề nghị UBND huyện bổ sung kinh phí cho phong trào 

thể dục, thể thao hoạt động có hiệu quả. 

 Trên đây là báo cáo Tổng kết công tác thể dục, thể thao năm 2020 và phương 

hướng nhiệm vụ năm 2021của UBND xã Cẩm Giàng./. 

 
Nơi nhận: 

* Bản điện tử: 

- Phòng VH&TT huyện Bạch Thông; 

- Trung tâm VHTT&TT huyện Bạch Thông; 

- Thường trực Đảng ủy xã 

- Thường trực HĐND xã; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; 

- UBMTTQ và các ngành, đoàn thể xã; 

* Bản giấy: 

- Lưu: Văn phòng – Tthống kê. 
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