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KẾ HOẠCH
Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao huyện Bảo Yên lần thứ IX, năm 2021
và tham gia Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ VII, năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 08/3/2021 của UBND tỉnh Lào
Cai, về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục thể
thao tỉnh Lào Cai lần thứ VII năm 2021; Kế hoạch số 256/KH-UBND, ngày
30/12/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên về tuyên truyền và tổ chức các
hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội năm 2021. UBND huyện Bảo Yên xây dựng kế
hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao huyện Bảo Yên lần thứ IX, năm 2021 và
tham gia Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ VII, năm 2022 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
Thi đua lập thành tích chào mừng 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai (01/10/1991 01/10/2021; chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và của
huyện trong năm 2021.
Đại hội TDTT huyện Bảo Yên lần thứ IX, năm 2021 nhằm đẩy mạnh công tác
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 trong việc nâng cao sức khỏe, thể
lực của Nhân dân, góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện gắn với đẩy
mạnh Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận
động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
Tăng cường và nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị thể dục, thể thao; nâng
cao năng lực quản lý, tổ chức và điều hành đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, hướng
dẫn viên, trọng tài thể dục, thể thao các cấp.
Thông qua Đại hội Thể dục thể thao huyện Bảo Yên lần thứ IX, năm 2021
nhằm tuyển chọn, chuẩn bị lực lượng tham gia Đại hội TDTT tỉnh Lào Cai lần thứ
VII, năm 2022.
2. Yêu cầu
Triển khai tổ chức từ cơ sở, thu hút, tập hợp đông đảo mọi tầng lớp Nhân dân
trong huyện tham gia tập luyện, thi đấu các môn thể thao hiện đại và thể thao dân
tộc truyền thống.
Các xã, thị trấn tổ chức tốt Đại hội TDTT và tuyển chọn, thành lập đoàn vận
động viên tham gia Đại hội TDTT cấp huyện. Nêu cao tinh thần “Đoàn kết, trung

thực, cao thượng”, giành thành tích cao và chống mọi biểu hiện tiêu cực trong thi
đấu.
Đẩy mạnh công tác xã hội hóa nhằm huy động các nguồn lực để tăng cường
đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động TDTT và tổ chức, điều hành
các hoạt động trong Đại hội TDTT cấp cơ sở và cấp huyện.
Công tác tổ chức có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành đảm bảo
trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo nội dung, hình thức phù hợp với
điều kiện kinh tế - xã hội từng địa phương. Thực hiện nghiêm túc việc phòng chống
dịch Covid - 19 theo quy định.
II. NỘI DUNG:
1. Đại hội Thể dục thể thao cấp xã
1.1. Thời gian, địa điểm tổ chức
- Thời gian tổ chức: Từ tháng 5 đến ngày 31/8/2021.
- Địa điểm tổ chức: Tại các xã được phân công làm Cụm trưởng.
Cụ thể:
* Cụm 1: Gồm các xã Bảo Hà, Kim Sơn, Cam Cọn.
+ Giao UBND xã Bảo Hà làm cụm trưởng, chủ trì tổ chức Đại hội.
+ Thời gian tổ chức Đại hội Cụm 1: Tháng 6/2021.
+ Lựa chọn Cụm 1 làm Điểm tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp xã.
* Cụm 2: Gồm các xã Xuân Hòa, Xuân Thượng, Tân Dương, Việt Tiến.
+ Giao UBND Xuân Thượng làm cụm trưởng, chủ trì tổ chức Đại hội.
+ Thời gian tổ chức Đại hội Cụm 2: Tháng 7/2021.
* Cụm 3: Gồm các xã Tân Tiến, Nghĩa Đô, Vĩnh Yên.
+ Giao UBND xã Vĩnh Yên làm cụm trưởng, chủ trì tổ chức Đại hội.
+ Thời gian tổ chức Đại hội Cụm 3: Tháng 7/2021.
* Cụm 4: Gồm các xã Điện Quan, Thượng Hà, Minh Tân.
+ Giao UBND xã Thượng Hà làm cụm trưởng, chủ trì tổ chức Đại hội.
+ Thời gian tổ chức Đại hội Cụm 4: Tháng 8/2021.
* Cụm 5: Gồm các xã Phúc Khánh, Yên Sơn, Lương Sơn và Thị trấn Phố
Ràng.
+ Giao UBND thị trấn Phố Ràng làm cụm trưởng, chủ trì tổ chức Đại hội.
+ Thời gian tổ chức Đại hội Cụm 5: Tháng 8/2021.
1.2. Nội dung thi đấu tại Đại hội
Căn cứ vào Kế hoạch, Hướng dẫn tổ chức thi đấu của Đại hội Thể dục thể thao
của huyện, các cụm cần tổ chức thi đấu đủ 11 môn sau: Bóng chuyền hơi; Bóng đá

nam 11 người, Điền kinh trong sân, Cầu lông, Taekwondo, Đá cầu, Đẩy gậy, Kéo
co, Bắn nỏ, Bóng bàn, cờ vua.
Xây dựng kế hoạch và tổ chức Đại hội phù hợp với điều kiện thực tế của địa
phương, đơn vị; qua Đại hội các cụm tuyển chọn, thành lập đoàn vận động viên
tham gia Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện. Đoàn vận động viên các cụm phải
đảm bảo đầy đủ 11 bộ môn thi đấu của huyện, đầy đủ các hạng cân, lứa tuổi theo
yêu cầu của BTC.
1.3. Các cơ quan, đơn vị; các trường Trung học Phổ thông trên địa bàn
huyện
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện: Lựa chọn, thành lập 01 đoàn vận
động viên tham gia thi đấu một số môn tại Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện.
Đề nghị Huyện Đoàn làm đầu mối lập danh sách, tổ chức Đoàn vận động viên.
- Các trường Trung học phổ thông số 1, số 2, số 3 Bảo Yên, Trường Phổ thông
dân tộc nội trú THCS & THPT Bảo Yên: Căn cứ các môn thi đấu tại Đại hội Thể dục
thể thao cấp huyện xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyển chọn, thành lập Đoàn vận
động viên của Trường tham gia Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện (mỗi trường 01
đoàn vận động viên).
2. Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện
2.1. Thời gian, địa điểm tổ chức
- Đơn vị tổ chức: UBND huyện Bảo Yên.
- Thời gian tổ chức: Tháng 11/2021
- Địa điểm tổ chức:
+ Lễ khai mạc, bế mạc: Tại sân Trung tâm Văn hóa, TT-TT
+ Tổ chức các môn thi đấu: Có thông báo sau.
1.2. Nội dung thi đấu tại Đại hội
Căn cứ vào thực tiễn của phong trào của huyện và Điều lệ Đại hội TDTT tỉnh
Lào Cai lần thứ VII năm 2022, huyện Bảo Yên lựa chọn 11 môn thi đấu tại Đại hội
gồm 11 môn thi đấu gồm: Bóng đá nam 11 người; Bóng chuyền hơi, Việt dã, cầu
lông, bóng bàn, cờ vua, điền kinh trong sân, taewondon, Đẩy gậy, bắn nỏ, kéo co.
+ Tổ chức thi đấu trước Đại hội gồm 02 môn: Bóng chuyền hơi; Bóng đá nam
11 người.
+ Tổ chức thi đấu trong Đại hội gồm 9 môn: Điền kinh trong sân, Cầu lông,
Taekwondo, Đá cầu, Đẩy gậy, Kéo co, Bắn nỏ, Bóng bàn, cờ vua.
Thời gian cụ thể có kế hoạch và Điều lệ riêng từng môn.
3. Tham dự Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ VII, năm 2022

Tuyển chọn các vận động viên đạt thành tích cao ở Đại hội Thể dục thể
thao của huyện, tổ chức tập luyện, thành lập đoàn thể thao huyện Bảo Yên tham dự
Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ VII, năm 2022 (có kế hoạch riêng).
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Văn hoá và Thông tin
- Tham mưu thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức các tiểu ban giúp việc cho Ban
chỉ đạo và Ban tổ chức Đại hội.
- Xây dựng Hướng dẫn tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở và cấp huyện lần thứ
IX, năm 2021 theo hướng dẫn của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Đồng thời tham
mưu cho UBND huyện phân công các đồng chí trong Ban chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra
việc tổ chức Đại hội TDTT cấp xã đạt kết quả.
- Chỉ đạo công tác tuyên truyền cho đại hội TDTT của huyện trên các phương
tiện thông tin đại chúng kịp thời, đảm bảo tính thời sự.
- Soạn thảo giấy mời họp Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, các tiểu ban, mời đại biểu
dự Đại hội TDTT cấp huyện; chuẩn bị bài phát biểu khai mạc, bế mạc Đại hội.
- Phối hợp với VP HĐND-UBND huyện đón tiếp đại biểu về dự Đại hội TDTT
huyện.
- Hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức Đại hội TDTT trên địa bàn huyện theo quy
định, kiểm tra công tác tổ chức Đại hội TDTT các cấp theo kế hoạch.
- Tổng hợp báo cáo, đánh giá công tác tổ chức Đại hội TDTT trên địa bàn
huyện.
2. Văn phòng HĐND và UBND huyện
Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, các cơ quan liên quan cử cán bộ,
chuẩn bị các điều kiện phục vụ Đại hội; đón tiếp đại biểu về dự Đại hội TDTT
huyện.
3. Trung tâm Văn hoá, thể thao - Truyền thông huyện
- Chủ trì xây dựng Hướng dẫn, Điều lệ Đại hội TDTT huyện lần thứ IX, năm
2021 theo hướng dẫn của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
- Chủ trì tham mưu cho BTC Đại hội trưng tập lực lượng trọng tài, lực lượng
tham diễu hành, đồng diễn; tham mưu cho Ban tổ chức ban hành điều lệ các môn thi
đấu tại Đại hội cấp huyện và cấp xã.
- Hướng dẫn về nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác TDTT của các xã, thị trấn,
các cơ quan, đơn vị các ngành, các nhà trường về tổ chức đại hội TDTT cấp cơ sở.
Phối kết hợp với UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, các ngành, các nhà
trường hỗ trợ lực lượng trọng tài (nếu cần) để tổ chức thành công đại hội TDTT cấp
cơ sở và chuẩn bị lực lượng vận động viên tham gia Đại hội TDTT huyện lần thứ IX
năm 2021.

- Tổ chức tập huấn trọng tài, họp chuyên môn; kiểm tra tư cách vận động viên
và tổ chức điều hành các hoạt động theo đúng quy định của điều lệ giải; xác định
thành tích của các vận động viên, các đoàn tham gia Đại hội TDTT.
- Chuẩn bị các loại thẻ: BTC, đại biểu, phục vụ, VĐV, trọng tài; cờ lưu niệm,
giấy chứng nhận, giải thưởng và tổng hợp kết quả thi đấu, lập danh sách vận động
viên đoạt giải ở các nội dung của Đại hội cấp huyện.
- Lập phương án ma két trang trí, nội dung tuyên truyền, phục vụ tăng âm loa
đài lễ khai mạc, bế mạc và trong quá trình thi đấu.
- Chủ trì xây dựng kịch bản, đạo diễn chương trình Diễu hành, Lễ khai mạc, Bế
mạc Đại hội.
- Hỗ trợ về chuyên môn tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tại các cụm.
- Chủ trì xây dựng kế hoạch, tuyển chọn, huấn luyện đội tuyển của huyện tham
gia Đại hội TDTT tỉnh Lào Cai lần thứ VII, năm 2022.
- Đề xuất việc xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các hạng mục công trình tại các
khu vực tổ chức các môn thi đấu đề nghị UBND huyện xem xét, quyết định.
- Lập dự trù kinh phí tổ chức Đại hội TDTT cấp huyện và kinh phí đưa đoàn
VĐV đi tham gia thi đấu tại Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VII, năm 2022.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở và cấp
huyện trên các phương tiện thông tin đại chúng; tăng cường thời lượng phát sóng,
đưa tin về Đại hội trên hệ thống loa truyền thanh, Cổng thông tin điện tử,...; căng
treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về Đại hội Thể thể thao các cấp; cử phóng
viên tham gia viết tin, bài về Đại hội TDTT; thường xuyên cập nhật kết quả thi đấu
từng nội dung, từng ngày của Đại hội đưa tin trên phương tiện thông tin đại chúng.
4. Phòng Giáo dục - Đào tạo
- Chỉ đạo, hướng dẫn các trường THPT, THCS trên địa bàn do đơn vị quản lý
chuẩn bị lực lượng giáo viên, học sinh tham gia tổ trọng tài, tham gia tập luyện đồng
diễn và tham gia diễu hành tại Lễ khai mạc Đại hội.
- Chỉ đạo, tổ chức Đại hội TDTT theo ngành, chỉ đạo các trường phối hợp với
UBND các xã, thị trấn cử giáo viên, học sinh tham dự Đại hội TDTT cấp xã và cấp
huyện.
5. Phòng Tài chính - Kế hoạch
Thẩm định dự toán kinh phí tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở, cấp huyện và
kinh phí tham gia Đại hội TDTT cấp tỉnh trình UBND huyện xem xét, quyết định.
6. Công an huyện
Chỉ đạo phối hợp với các cơ quan, đơn vị đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã
hội, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trước trong và sau thời gian tổ chức
Đại hội TDTT; bố trí lực lượng, phương tiện phục vụ Đại hội.
7. Trung tâm Y tế, Bệnh viện đa khoa huyện

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực
phẩm, chuẩn bị cơ sở vật chất, cử cán bộ y tế phục vụ và chăm sóc sức khoẻ cho các
đoàn vận động viên tham gia Đại hội TDTT các cấp. Chỉ đạo công tác kiểm tra, hỗ
trợ khám sức khỏe cho các vận động viên tham gia thi đấu tại Đại hội cấp huyện và
Đại hội cấp tỉnh.
8. Các cơ quan, đơn vị, trường học, các đơn vị có Đoàn vận động động viên
tham gia thi đấu tại Đại hội cấp huyện
- Căn cứ phương án, nội dung đưa ra trong kế hoạch chuẩn bị lực lượng tham
gia diễu hành tại Lễ khai mạc Đại hội TDTT huyện theo số lượng phân bổ.
- Giới thiệu thành tích của các Đoàn khối không quá 1 trang A4; Lập danh sách
các vận động viên tham gia các môn thi đấu tại Đại hội TDTT huyện theo khối và
gửi về Ban tổ chức Đại hội TDTT huyện trước ngày 01/11/2021 (qua Trung tâm
Văn hóa TT-TT huyện tổng hợp).
9. UBND các xã, thị trấn
- Căn cứ vào kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT của huyện, các xã được giao làm
cụm trưởng xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT cấp xã.
- Căn cứ phương án, nội dung đưa ra trong kế hoạch chuẩn bị lực lượng tham
gia diễu hành tại Lễ khai mạc Đại hội TDTT huyện theo số lượng, kết cấu các khối.
- Sau khi kết thúc Đại hội TDTT cấp xã, thị trấn, gửi báo cáo kết quả tổ chức,
tuyển chọn và lập danh sách các vận động viên tham gia các môn thi đấu tại Đại hội
TDTT huyện gửi về Ban tổ chức Đại hội TDTT huyện trước ngày 01/11/2021 (qua
Trung tâm Văn hóa TT-TT huyện tổng hợp).
- Căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương để cải tạo, nâng cấp các công
trình thể thao phục vụ công tác tổ chức thi đấu các môn thể thao trong chương trình
Đại hội. Đảm bảo kinh phí để tổ chức Đại hội TDTT.
- Lập dự toán kinh phí tổ chức Đại hội TDTT gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch
huyện tổng hợp trước 30 ngày trước khi tổ chức Đại hội.
V. KINH PHÍ ĐẠI HỘI
1. Kinh phí Đại hội thể dục thể thao cấp xã: Cụm trưởng các cụm lập dự trù
kinh phí gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt;
vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ để tổ chức Đại hội cấp mình và
tổ chức Đoàn tham dự Đại hội cấp trên.
Các cơ quan, đơn vị đảm bảo kinh phí, phương tiện đi lại, nơi ăn nghỉ khi dự
Đại hội TDTT cấp huyện.
2. Kinh phí Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện: Các cơ quan được phân công
nhiệm vụ lập dự trù kinh phí tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện, kinh phí
tham gia Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh lần thứ VII, năm 2022 gửi Phòng Tài
chính - Kế hoạch thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT huyện Bảo Yên lần thứ IX, năm
2021 và tham gia Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ VII, năm 2022,
UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, trường học trên
địa bàn huyện căn cứ Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Sở VHTT&DL tỉnh;
- TT Huyện uỷ, HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Các đơn vị, trường học trên địa bàn huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, VHTT.
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