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Bắc Yên, ngày     tháng 3 năm 2021                   

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Đại hội Thể dục, thể thao huyện Bắc Yên lần thứ IX năm 2021 

  

 Căn cứ Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 02/3/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Sơn La về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể 

dục thể thao tỉnh Sơn La lần thứ IX năm 2022. 

 Ủy ban nhân dân huyện Bắc Yên ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể 

dục thể thao huyện Bắc Yên lần thứ IX năm 2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đại hội Thể dục, thể thao (TDTT) các cấp là ngày hội TDTT của nhân 

dân các dân tộc, là dịp thúc đẩy phong trào TDTT quần chúng, tạo không khí vui 

tươi, phấn khởi trong xã hội, 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 đời sống văn hóa"; giữ gìn và phát triển các môn thể thao dân tộc, truyền 

thống gắn với việc đẩy mạnh các môn thể thao hiện đại; động viên, tuyên truyền, 

khuyến khích đông đảo quần chúng tham gia tập luyện và thi đấu thể thao. Đồng 

thời đánh giá kết quả phong trào TDTT của huyện từ năm 2017 đến nay. 

- Thông qua tổ chức Đại hội TDTT nhằm tuyển chọn và chuẩn bị lực lượng 

Vận động viên tiêu biểu của huyện tham gia Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX 

năm 2022 với chất lượng chuyên môn cao; 

 - Nâng cao trình độ tổ chức quản lý, chỉ đạo, điều hành của đội ngũ cán bộ, 

Huấn luyện viên, Hướng dẫn viên trong quá trình chỉ đạo, xây dựng phong trào và 

tổ chức Đại hội TDTT các cấp. 

 2. Yêu cầu 

- Xây dựng nội dung, chương trình Đại hội phù hợp với điều kiện của huyện; 

sửa chữa, bổ sung các trang thiết bị, dụng cụ và sân bãi phục vụ cho Đại hội; 

 - Đại hội TDTT các cấp trên địa bàn huyện phải thu hút được đông đảo lực 

lượng quần chúng tham gia, được triển khai từ cấp cơ sở, đến cấp huyện. Đối với 

Đại hội TDTT cơ sở nên gắn với hoạt động chào mừng các ngày Lễ lớn của đất 

nước, hoặc ngày kỷ niệm, ngày truyền thống của địa phương, đơn vị. Kết hợp tổ 

chức thi đấu các môn thể thao hiện đại với các môn thể thao dân tộc, hoạt động 
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biểu diễn trò chơi dân gian truyền thống của địa phương với các hình thức phong 

phú, hấp dẫn; 

 - Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, nhằm huy động được nhiều nguồn lực 

trong xã hội nâng cấp cơ sở vật chất, sân, bãi, dụng cụ phục vụ đông đảo quần 

chúng đến tham gia tập luyện và phục vụ tổ chức tốt Đại hội đảm bảo an toàn, đạt 

hiệu quả cao. 

 - Đại hội TDTT trên địa bàn huyện phải được tổ chức trang trọng, an toàn, 

tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo đúng luật, đúng điều lệ, chống mọi biểu hiện tiêu cực 

trong thi đấu. Quy mô, nội dung, hình thức phù hợp với điều kiện huyện, xã, thị 

trấn, đơn vị tránh phô trương, hình thức hiệu quả không cao. 

           II. NỘI DUNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI 

 1. Quy mô 

 Đại hội thể dục thể thao huyện Bắc Yên lần thứ IX năm 2021 được tiến 

hành theo 2 cấp. 

 - Cấp cơ sở: gồm các xã, thị trấn, trường học, đơn vị cơ sở; 

- Cấp huyện: Khối Công an, Quân sự huyện; Ngành Giáo dục và Đào tạo 

(gồm Phòng Giáo dục và Đào tạo và các trường học trực thuộc UBND huyện); 

Khối Đảng và đoàn thể; Khối các cơ quan UBND huyện (gồm các cơ quan, đơn 

vị thuộc UBND huyện, trừ các đơn vị thành lập riêng); Ngành Y tế (gồm Bệnh 

viện Đa khoa huyện và Trung tâm Y tế huyện), Trường Trung học phổ thông 

huyện; Trường PTDT nội trú THCS&THPT Bắc Yên; Trung tâm giáo dục 

thường xuyên huyện. 

2. Nội dung 

Căn cứ vào điều lệ Đại hội TDTT cấp tỉnh và điều kiện thực tế của huyện 

để lựa chọn các môn thể thao tổ chức trước và trong Đại Hội cho phù hợp. 

2.1. Đại hội TDTT cấp xã 

- Thời gian tổ chức từ 1 - 2 ngày; 

- Có thể tổ chức Đại hội Thể dục, thể thao hoặc Ngày hội Văn hóa-Thể thao 

(khuyến khích tổ chức Ngày hội Văn hóa-Thể thao). Số môn thi đấu từ 3 - 5 môn 

trở lên trong đó có các môn thể thao hiện đại: Bóng đá, Bóng chuyền, Điền kinh… 

Các môn thể thao dân tộc: Tung còn, Đẩy gậy, Bắn nỏ, Tu lu, đua ngựa,... và các 

trò chơi dân gian. Hình thức khai mạc, bế mạc gọn nhẹ nhưng trang trọng mang 

đậm bản sắc dân tộc của địa phương. 

2.2. Đại hội TDTT cấp huyện 

- Thời gian tổ chức 03 ngày; 
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- Căn cứ vào số lượng các xã, thị trấn, đơn vị cơ sở sẽ lựa chọn quy mô tổ 

chức cho phù hợp và chia làm 02 giai đoạn; 

+ Giai đoạn 1: Thi đấu trước Đại hội gồm các môn: Cầu lông, Bơi lội, 

Bóng đá nam - nữ, Bóng chuyền da nam, Bóng chuyền hơi nữ. 

+ Giai đoạn 2: Thi đấu trong Đại hội gồm các môn: Điền kinh, Kéo co, 

Đẩy gậy, Tung còn, Đua ngựa. 

Lễ khai mạc dự kiến vào ngày 26/11, Bế mạc ngày 28/11/2021 tại sân vận 

động huyện Bắc Yên.  

III. TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI 

1. Từ tháng 4 đến tháng 5 năm 2021 

- Ban hành Kế hoạch, thành lập Ban tổ chức Đại hội thể dục, thể thao cấp 

huyện, Ban Tổ chức Ngày hội thể dục, thể thao cấp xã. 

- Họp Ban Tổ chức lần thứ nhất thông qua điều lệ Đại hội thể dục, thể thao 

huyện Bắc Yên lần thứ IX năm 2021. 

2. Từ tháng 6 đến tháng 10 năm 2021 

- Tổ chức Thi đấu trước Đại hội gồm các môn: Cầu lông, Bơi lội, Bóng đá 

nam - nữ, Bóng chuyền da nam, Bóng chuyền hơi nữ; 

- Hoàn thiện kịch bản Khai mạc, Bế mạc Đại hội cấp huyện; 

- Hoàn thiện kế hoạch tập luyện diễu hành, kế hoạch huy động lực lượng 

tham gia diễu hành chào mừng Đại hội; 

- Tổ chức tập huấn và tham gia thi đấu một số môn thuộc nội dung thi đấu 

trước Đại hội thể dục thể thao tỉnh Sơn La lần thứ IX năm 2022; 

 - Thành lập các tiểu ban giúp việc giúp ban tổ chức triển khai thực hiện các 

công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội: Tiểu ban khánh tiết tuyên truyền, Tiểu ban điều 

hành công tác tổ chức giải, Tiểu ban y tế… 

 3. Tháng 11 năm 2021 

 - Ban hành chương trình chi tiết Đại hội: Lễ khai mạc, Môn thi đấu trong 

Đại hội, Bế mạc Đại hội; 

 - Tổ chức huấn luyện chương trình diễu hành chào mừng lễ khai mạc; 

 - Tổ chức thi đấu trong Đại hội gồm các môn: Điền kinh, Kéo co, Đẩy gậy, 

Tung còn, Đua ngựa; 

 - Bế mạc, trao giải cho các VĐV đạt thành tích và các giải Nhất, Nhì, Ba, 

Khuyến khích cho các đoàn; 
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 - Căn cứ kết quả thi đấu tại Đại hội tuyển chọn tập huấn các VĐV tham gia 

thi đấu Đại hội thể dục thể thao tỉnh Sơn La lần thứ IX dự kiến khai mạc ngày 27 

tháng 3 năm 2022. 

 IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

   Kinh phí tổ chức Đại hội thể dục thể thao các cấp thực hiện theo Quyết 

định số 2468-QĐ/UBND ngày 20/12/2020 của ủy ban nhân dân huyện Bắc Yên 

về việc giao dự toán thu chi ngân sách năm 2021 và huy động hợp pháp từ nguồn 

xã hội hóa. 

 1. Kinh phí tổ chức Đại hội TDTT cấp xã 

 Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các đơn vị cấp cơ sở xây dựng Kế hoạch và 

bố trí kinh phí tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở và tiến tới tham gia Đại hội TDTT 

cấp huyện.  

 2. Kinh phí tổ chức Đại hội TDTT cấp huyện 

 - Nguồn kinh phí sự nghiệp cấp cho Trung tâm Truyên thông - Văn hóa 

theo Quyết định số 2468 ngày 20/12/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Yên 

về việc giao dự toán thu chi ngân sách năm 2021. 

 - Các đoàn chịu trách nhiệm toàn bộ kinh phí đi lại, ăn nghỉ khi tham gia thi 

đấu các môn trước, trong. Cũng như trong Đại hội. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Chủ động khâu nối và phối hợp với các ngành liên quan, hưỡng dẫn, kiểm 

tra, đôn đốc việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở. Tham mưu cho 

UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện các nội dung kế hoạch này theo đúng 

thời gian quy định; 

- Tham mưu Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội, Các tiểu ban 

chuyên môn giúp Ban Tổ chức điều hành Đại hội; 

- Xây dựng lời phát biểu khai mạc, bế mạc cho lãnh đạo Ủy ban nhân 

dân huyện; 

- Theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch và công tác 

tổ chức Đại hội ở cấp cơ sở. 

2. Trung tâm Truyền thông - Văn hóa 

- Xây dựng chi tiết Chương trình Đại hội, chủ động phối hợp với các ngành 

trong việc huy động lực lượng tham gia phục vụ các hoạt động trong Đại hội; 

- Lập dự toán kinh phí gửi Phòng Tài chính và Kế hoạch thẩm định; 
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- Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, sân bãi dụng cụ phục vụ các hoạt động của 

Đại hội; 

- Thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá trước, trong và sau Đại hội; 

- Tuyển chọn các VĐV tổ chức tập huấn và tham gia thi đấu Đại hội cấp tỉnh. 

3. Phòng Tài chính Kế hoạch: Thẩm định, tham mưu cho UBND huyện 

cấp kinh phí đảm bảo các điều kiện tổ chức thành công Đại hội TDTT cấp huyện 

và tham gia cấp tỉnh. 

 4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Chủ động xây dựng Kế hoạch, điều 

lệ Đại hội TDTT cấp cơ sở; bố trí kinh phí, tổ chức tốt Đại hội thể dục, thể thao 

đơn vị mình; tuyển chọn VĐV tập huấn tham gia Đại hội TDTT cấp huyện. 

5. Các cơ quan, đơn vị: Căn cứ tình hình thực tế, phối hợp tổ chức Đại hội 

cấp cơ sở và thành lập đoàn vận động viên tham gia thi đấu các môn thể thao 

trước và trong Đại hội cấp huyện. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT huyện Bắc Yên lần thứ IX 

năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Yên. Đề nghị các cơ quan, đơn vị đóng 

trên địa bàn huyện chủ động phối hợp, triển khai thực hiện để tổ chức thành công 

Đại hội./. 

Nơi nhận: 
- Sở VH, TT&DL (b/c) 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, Các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Công an huyện; 

- Ban Chỉ huy quân sự huyện; 

- Bạnh viện Đa khoa huyện; 

- Các trường: THPT huyện, Dân tộc nội trú 

THPT&THCS huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, VHTT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Thào A Mua 
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