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KE HOiCH
TO CHC BA! HQI THE D1JC THE THAO TH! XA CU'A LO
LAN THI)' VII - NAM 2021
Thic hiên K hoach s: 445/Kfl.-UBND ngày 06 tháng 8 närn 2020 ciia UBND
thth Ngh An, v viêc to chiirc Dai hôi TDTT các cap Tnh Ngh An lan thili IX, nãm
202 1 -2022. UBND thi xà Cra Lô xây dmg ké hoch to chrc Di hi The diic The thao
Thi xâ lan thuir VII - närn 2021 nhu' sau:
I. MIJC JMCH, YEU cAu
1. Miic dIch
- Chào miirng thành cong Dui hi dáng b các ctp và di hi dti biCu toãn quôc lan
thu XII!;
- To chiirc Dii hi The dc the thao gn vó,i phong trào 'Toân dan doân Rat xây
dyng dài s6ng van boa ca sO", tip tuc dy rntnh và nâng cao chat lu'p'ng cuc vn dng
"I'oân dan rèn 1uyn than th theo gu'o'ng Bác 1-Jo vi di"; vOi tinh than KhOe dC xãy
drng vã báo v T quc, thirc hin thng lçii sr nghip cOng nghip hóa, hin ciui hóa dat
nuóc". Gop phin xây dimg Thj xã CO'a Là ngày càng giàu minh, van minh.
- Nâng cao trách nhirn cOa các cap Oy F)ãng, chmnh quvCn, Uy ban Mt trn 'l'ô
quOc, các doàn thC chInh tn, các to chü'c xã hôi irong sy' nghip phát tniên 'I'Dfl' Th xä
truó'c yOu cãu cüa sir nghip dôi mó'i, dng thOi day rnunh cOng tác xâ hi hóa The dye
thO thao trOn dia bàn Thi xã.
- Dng viOn, c vu các tip th, cá nhân dtt thành tjch cao trong thi dau, ly'a chon, ho
sung 1irc lu'o'ng vn dng viOn u'u tiit tham gia Dii hi TDTT Tinh Ngh An dit Ret qu cao.
2. Yêu call:
- Di hôi TDTT lan thu VII du'9'c tO chiii'c dOng b tr phuO'ng den Thj xâ t10 cIu an
và trO' ihânh ngây 1ii cüa toàn dan di vi sir nghip phát tniCn 'I'hC dye ThO thao.
- T chute Dii hi The duic th thao các cap phãi thiCt thu'c, 1,iCt Riêm, hit qua, gän
vó'i day minh cOng tác v sinh mOi truà'ng, phOng chng dich bênh, darn bão an ninh, an
toàn cho im?i ngu'O'i tharn gia.
- l'Ich cuc huy dng các ngun lye cOa xã hi dOng gop vào vitc to chü'c Di hi.
11. NOI 1)UNG TO CHU'C
1. Qtiy mO, thO'i gian Va dia diem
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- Dai hôi TDTT Thi xã do UBND thi xã Cira Là chñ tn phi hçip vâi các ngành cap
Tinh t chüc gm: S lucmg dir kin 31 doàn tharn gia biu duong 1i'c luçing (m& doàn biêu
duang 1irc luçmg 100 ngui). Gcm 10 -12 mon thi du: Bong dá, bong chuyn, bong chuyên
bäi bin, cu lông, bong bàn, vt tçr do, dy gay, kéo co, din kinh, dua thuyn.....
- Dii hôi TDTT phuO'ng do các dja phuung chü trI phi hçp các ban, ngành cap Thj to
chirc grn 5 - 7 mOn trên ca sO các mon cüa Diu 1 Di hi TDTT Thj xà dê ra.
2. Thô'i gian, dja diem
* Cap plzii'ô'iig: Hoàn thành truó'c ngày 20/8/202 1 (Thj xâ së có 1ch cu the cho
tü'ng phuO'ng).
- Dja dim: Ti San vn dng phuOng và các dirn t chüc Dii hi. (Các dja
phuang xay dixng K hoch ci th d thirc hin).
* Ctp T/i/ xd: Dr kin t chüc tiir ngày 20/9 — 20/10/2021.
- Dja dim: San vn dng Thj xã và các dim tO chLrc D?i hi.
3. Dôi tirçrng: Là can b, nhân dan dang h9c tp, lao dng trên dja bàn Th xä.
III. Kinh phi Dii hi
- Kinh phi tO chU'c Di hi TDTT cp phu'Ong: UBND phu'Ong bô trI nguOn tü ngân
sách nhà nuOc và các ngun kinh phi hçip pháp khác dê t chirc D?i hi TDTT.
- Kinh phi t chirc Dii hi TDTT TM xâ 1n thir VII và tharn gia Dti hi TDTT cap
tinh: Xãy dirng k hoach b trI tr nguOn ngân sách nba nuOc và các nguôn hqp pháp ldiác.
1V. TO CHC THIXC HIEN
1. Chi dao Dai hi TDTT các cap
1.1. Thành lap BCD, Ban to chirc
a, Ban t chirc Di hi TDTT Thj xã:
Do dng chI Länh dio UBND Thj xâ lam truOng ban; di din lành dio: Ban
Tuyên giáo Thj üy, Phông Van hóa Thông tin, phOng Tài chInh K hoach, Phông Giáo
dic Dào tao, Cong An Thi xA, Ban chi huy Quân sir Thj xã, Thj Doàn, Giárn dôc trung
tam VAn hóa - The thao và Truyên thông Thj xA, lAnh dao UBND các phuOng, và mt s
don vj lien quan lam thành viên.
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1 .2. Chi dao Dai hôi TD'FT' diem: Dé có Ca so' rut kinh nghirn trong qua trinh chI
dao và hu'âng din Dai hôi TDTT c.p Thi xã, phuô'ng. BCD Di hi thông nhãt 1ira chçn
chi do 01 phung t chirc Di hi dirn. ('Se Co thông báo sait,)
2.Ni dung khai mac D'ii hi TDTT
- Diu hành, biCu du'cing 1i'c 1u'çng cüa 7 phu'à'ng, các co quan, tru'O'ng h9c.
- Nghi Lê.
- Khai mtc giâi thiu Dti biêu.
- DiCn van Dai hôi TDTT Ian thu VII.
- Phát biêu cüa lânh dao Tinh.
- 1)9c lO'i kCu gc1 bàn dan t.p the diic cüa Bác 1-10.
- I-lu'O'ng 11ng lOi kêu gçi Toãn dan ttp th dic cUa Bác 1-10 và phát dng thi dua hoàn
thành các chi tiêu, nhirn v1i Nghj quyt Dii hi Dáng b Thj xâ lan thü' VI.
- Man dOng din TDTT kêt thüc.
3. Cong tác tuyên truyn
- TuyCn truyn v loi Ich, vai trO cOa TDTT trong vic iiâng cao sOc khOe, the lu'c,
gop phn dào tao con ngu'Oi phát trin toàn din, to không khI vui tu'o'i, phãn !d'iO'i trong
nhãn dan; vn dng moi ngu'i tIch cixc tham gia tap Iuyn 'EDIT, thit thirc thirc hin
cuc vn dng 'Toàn dan rèn 1uyn than the theo gu'o'ng Bác H vi d?i" và phong trào
"Toàn dan doàn kt xây di'ng dà'i sng van hóa";
- TuyCn truyn, giáo due dao düc, nhân each, lôi sOng cho vn dng viCn thii'c hiän
nCp song, 11ng xr van hóa, kiCn quyt 1oti tth các hành vi tiCu ciic trong the thao; tIch
ci'c hiCu du'o'ng nhü'ng tip th& cá nhân Co thành tIch xut sac trong các hott dng TDT'l'
trong cOng tác tO chirc Dti hi TDTT các cap;
- Môt sO khâu hiêu tuyCn truyn cho Di hi TDTT cãc cap: ChOo iiilmg DO ih/
dii I/c/i bin ", "Chào inzthg 114 nám du i/c/i Cira LO, " Tot cá vi niic lieu xOy di'ng lii/
x CO'a LO giàu mqnh - van minh ", " Thi dua t1ii'c hin tliang l'i Ngh/ quvCt dqi hç5i
DOng cOc cap "; "ThOn dOn rèn Iuyn thOn the theo gu'o'ng BOc' 110 vi ci(li! ", "KhOe dC
xay cIrng vO bOo v T quc ", 'The iliao doOn kt - frung ihi'c' - cao lhu'Q'/ig - lien bçi
"Nhanh /70/7 - cao hon - man/i ho'ii" và cãc khâu hiêu thuc hin nhiëm vu chInh tn, ngày
1 ion cOa dia phu'ang.
- 'I'ô chuc phát sOng thung xuyên tren h tMng dài phát thanh các ban tin, bài viët,
bài hat tuyCn truyn và k hoch t chO'c Di hi TI)TT các cap.
4. Cong tác chun bj co sö vt cht: Can cO diêu kin cci the và kha näng cOa
mInh, các dia phu'ang, dan vi chO dng cai to, nâng cp Ca sO' vt chat, trang thiCt bi,
ding ci TDTT phic vi cong tac to chuc thi dâu các mOn trong chu'o'ng trinh Di hi
dãi bão an toàn, tit kii'n và hiu qua.
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5. Thi dua khen thu'ing: Trao c thung, ci luu niêrn, giy khen cho các tp the,
cá nhân dt thành tIch cao trong các ni dung thi dâu.
V. PHAN CONG TRACH NHIM VA TIEN DQ THUC HIN
1. Phãn cong nhiin vçi:
a) Phông Van hóa vã Thông tin Thj xã:
- Phi hGp vOl các dGn v lien quan theo dOi, don dc, kirn tra và duyt ké hoch
t chOc Dai hôi TDTT các cp và các ngânh; tharn muu UBND Thi xa Quyêt djnh BCD,
BTC Dai hôi TDTT cp Thi xã; K hoach to chirc Dai hôi TDTT cap Thi xa,...
- Chi dto Di hi IDTT tti cac phu'mg dung thO'i gian, chat lu'9ng và theo kt hoch d i'a.
b) PhOng Tãi chInh - Kê hoich Thi xä: Xern xCt can dôi ngân sách Thj xã h trg
cho các phuOng tO chOc Di hôi cp phuàng, t chOc Dti hi diem cap phuO'ng närn
2021, tharn gia Di hi cp Thj xä näm 2021 và tharn rnuu bô trI kinh phI tO chtrc Dti
hôi TDTT cp Thj xã ln thir VII, nàm 2021 trinh UBND Thj xã quyCt djnh.
c) Trung tam Van hóa - The thao vã TruyCn thông th1 xä:
- Tharn rnu'u ban hánh Diu lé, Dai hôi TDTT thi xä COa Là lan thO VII; hu'óng
dn Di hi TDTT cp phuà'ng; phi hp chi do Di hi TDTT cap phuàng..
- Xây drng các tin bài, phóng sir tuyên truyn trCn h thông truyCn thanh, cOng
thông tin din tO, Website COa Là v k hoch tuyên truyên, truó'c, trong, sau Di hi
TDTT các cap.
- Phi hap UBND các phu'Ong tip phát các tin bài trCn he thông diii truyCn thanh
phuà'ng v k hoch tO chOc Di hi TDTT các cap.
- ChL1n bi day dü các diu kiên co sO vat cht, t chOc in n bang cO, khâu hiCu
treo trCn các tric duOng chInh cüa Thj xä tuyCn truyên ye Dai hi TI)TT thj xa COa Là
lan thO' VII nãrn 2021.
- Phi hGp vó'i Phàng Tài chInh - K hoch 1p dr toán trinh UBND I'hj xä kinh phi tO
chOc Dai hôi TDTT cp thi xä; xem xét can di ti.ir ngun ngân sách Thj xa h trçi cap
phu'à'ng to chOc và tham gia cp Thj xa näm 2021 trong kê hoach ngân sách hang näm.
d) Cãc co quan, tru*ng hQc, don vj trên dla ban Thi xä:
- Trên ca sO chOc näng, nhirn vu cüa rnInh xây d'ng Kê hoach cii the dê triCn khai
thu'c hiên.
- TO chOc in n bang cO, khu hiu treo tai co quan, don vj tuyên truyên ye Dai hi
TDTT thi xä COa Là ln thO VII nàrn 2021.
- Chuân bj tOt hrc lu'gng cüa dan vj minh d tharn gia biêu duong li'c lu'çng và
tharn gia day dñ các nôi dung thi dâu trong khuOn khO Dai hi TDTT lan thO VII.
d) UBNI) phu*ng:
- Trên ca sO chu'c näng, nhim vu cüa ban hãnh các van ban chi dao, thânh lap
BTC, k hoach, diu lê t chOc Dai hôi TDTT cp phu'Ong d trin khai thrc hin phü
hcp vOl tinh hinh thirc t cüa dja phuang.
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- Thi'c hin tt cong tác tuvên truyn tru'ó'c, trong và sau Dui hti TDTT cap
phuong và Thj xà.
- Chuân bj tt lu'c luong cia thn vi rnInh dé tham gia biëu duong 1ic 1ucng Va
tham gia dy dü các ni dung thi du trong khuôn kM Dui hi TDTT.
- B trI kinh phi dam bão t chrc Di hi TDTT cap phung và tham gia Dii hi
TDTT cap thj xa trong kê hoch ngân sách hang närn.
2. Tiên do thuc hiên
* Qjj fVnàni 2020.
- Tham rnu'u UBND Thj xã Quyt dinh BCD, BTC Dai hôi TDTT cap Thj xã; Kê
hoch tuyên truyên, to chOc Dai höi TDTT Thj xä Cüa Là lan thu VII nãm 2021.
- K hotch phân cOng nhirn vi phiic vii Di hi TDTT.
- Tham mu'u K hoach chi tit t chirc Dii hôi TD'fT:
+ Kjch bàn biu duong h.jc krgng và Diu 1 các mOn thi dâu tii Dii hi TDTT tü'
CO SY den Thi xà.
+ Kjch bàn to chüc man dng din.
+ NgMn kinh phi to chirc Di hi.
* Qjj 1/2021: H9p BTC d trin khai nhim vçi.
* Tháng 4, 5, 6 và tháng 7,8: Chi dio co so' to ChuC Dii hi TDT'I' gän vói L hi
Du ljch Cfra Là nàrn 2021.
* Tháng 9 và 10: Khai mic Dti hi TDTT Thj xà và tO chirc thi dãu các nçi dung
tronu khuon khO Dai hOi.
* Thc'iig 11 và 12: TriCn khai các hot dng theo KC hoich dup'c UBNI) tinh iDhe
duyt.
Trên day là KC hotch to chii'c Dai hi TDTT Thj xä lan thir VII näm 202 1. UI3NI)
Th xa yëu cAu Thu tru'ng Các phàng, ban lien quan, Chi.i tjch UBND Cac phu'à'ng
nghiCm tue to chrc trin kkiai thii'c hin.—
No! n/zâ;z:
- UBND tinh Ngh An:
- So Van hóa và The thao tmh:
- TT Thi Uv — HDND Tlii xã;
- Chu tjch. các PCT Thj xä;
- Các baii. ngành cap Th;
- UBND cãc p1iuOjg:
- LLru VI-Vil.
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