
4 UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIET NAM 
THI XA CtiLO Doe Ip — Tr do —  Hnh phIic 

So: IlL I3ND Cia Ló, ngày ththng 8 nä,n 2021 

BAO CÁO 
Cong tác to chic Dii hi The ditc the thao các cIp 

trêti da bàn thi xã Cii'a Lô den hCt thing 8 nIm 2021 

Thuc hiên COng van so 2235/S VI-ITT-QLTDTT cüa S Van boa và The thao 
tinh ngày 18 thn, nãrn 2021 ye vic háo cáo cOng tác to chôc Di hi The dic 
th thao (TDTT) cà cp trong tInh hinh djch bnh COVID-19. Ban TO chOc Di 
hi TDTT thj xa báo cáo cOng tác tO chi.rc Dai hôi TDTT trên dia bàn thi xã den ht 
tháng 8/202 1 nhu ;au: 

I. Vê cong tà tham mu'u cu do và chu.In bj: 
- Dai bôi TD1T thi xã Cü'a Là 1n th VII nárn 2021 là mt trong nhng ski' 

kiên Th duc - ThC thao ion nht trong näm cOa thj xã. Nhäm dánh giá, gbi nhn sr 
phát trin phong trâo TDTT cOa các ngânh, CáC co quan, don vj, dOng thai tuyn 
ch9n 1rc luong vn cIng viên tharn gia CaC mOn thi du ti Di hi TDTT tinh lan 
thur IX vó,i muc tiCu dat thành tIch cao nhCt. 

- TriCn khai kip thO Ké hoich sO: 445/KH-LTBND ngây 06 tháng 8 nãm 2020 
cOa UBND tnh An ye vic tO ChUC Di hi TDTT CC Cap TinI Ngh An lan 
thr IX, nàm 20212022. Huóng dn sO: 2097/IID-SVIITT ngày 26 thng 8 nãm 
2020 cOa So Vm bOa á The thao unh Igh An vC vic tO chOc Du hi TDTT các 
Cap tiên tói {)i hç TDTT tinh Ngh An Ian thr IX, näm 202 1-2022 và Cac van bàn 
chi dao cOa So' Van bOa và The thao tinh. 

- PhOng Van boa và Thông tin dä tharn rnuu UBND thj xã QuyCt djnh thành 
1p Ban tO chu'C, KC ]1oCh Va 1Iuó'ng dn phàn cOng ting thành viCn B'I'C chi dto 
to chàc Dii hi 'I1XF'F Cap phuong hen tyi to chuc Di hi TDTT thj xa kin thO VII 
nárn 202 1. Trung tam Van boa — The thao và TruyCn thông tharn mu'u ban hành 
DiCu 1 chung cOa Dai hOi, CaC quyêt djnh thành 1p tO trgng tài, tO phiic vti, li'c 
lupng an ninh, y ia... Va các van bàn, nOi dung tuyCn truyCn vC Di hiT DTT thl xã 

lan thu VII nàrn 2021. 
- Co sO' v cht phic vi cho cOng tàc tO chui'c Di hi TDTT thj xã lOn thO 

VII näm 2021 duo darn bào dày dO. 
11. Ket (Itul tO huc Dai hot Ihe (tue ihe thao cac Cap 

1. TO chñ 3ai hi TI)TT cIp phuO'ng 
- Thuc hicii Ke hoach Dai hôi TI) IT cOa thi xä, CO 7/7 phung d xáy dmg 

ban hãnh KC hoach tO chOc Dai hôi TDIT; thânh ip BTC Dai hOi, ban hành DiCu 
iê chung vá DiCu 1 uirng mon dC tiCn iiành các buOc chuân bj tO chOc Dai hôi 



'TDTT cap phu'ô'ng v däng k2 Ijch tO chi'xc theo ké hotch. I-Iãu hêt các phu'ô'ng dã 
to chirc 3-4 mon theo khuôn khô k hoacli Dai hôi TDTT các cap. 

- Nhu'ng do tInh hmnh djch bnh COVID-19 trên dja bàn diên bin phüc tp 
và thj xã dang thy'c hin Quy& djnh s 3041/QD-UBND ngày 18/8/2021 cüa 
UBND tinh Ngh An v vic thit 1p vtiing cách ly y t và thirc hin each ly xã hi 
theo Chi thi s 16/C1'-'FTg trên dja bàn thj xã Cüa Lô. Nên den thô'i diem hin ti 
tht cà các phu'ông drng cOng tác chuãn bj, t chrc dê tp trung phông, chông djch 
bênh COVID-19. 

2. To chtic flal hôi TDTT thi xã: 
- T1c hin K hoich Di hi TDTT các cap tinh Ngh An Ian thii IX, 

UBND thj xa dâ ban hânh Quy& djnh thành l.p Ban tO ehüc, KC hoch và Hu'óng 
dn phân cOng tm thânh viên I3TC chi dao  tO chrc Dii hçi TDTT cap phuOng 
lien tó'i tO chuc I)ni iôiTDTT thj xà lan thu VII nãm 2021. Irung tam Van hóa — 
The thao và Fruyri thông tharn muLL ban hãnh DiCu 1 chL!ng cia Di hi, các 
quyt djnh thành hip t trpng tài, tO phyc vu, lye lu'p'ng an ninh, y tC... và các van 
bàn, ni dung tuyCn truyCn v Di hi TDTT thj xä lan thir VII närn 2021. 

- Do tInh iiiiih dich bênh COVII)-19 trên dja bàn din biCn phà'c tap và thj xã 
dang thirc hiên Quyt djnh s 3041/QD-tJBND ngây 18/8/2021 cüa LJBND tinh 
Ngh An ye vic thiCt lip vüng cách ly y tC và tlurc hiën each ly xä hôi theo Chi thj 
s I 6/CT-TTg trcn dja bàn thj xa Cira Lô. NCn don thO'i diem hin ti tim dàng 
cong tác chun bj, tO ch'c dC tp trung phông, chOng djch bnh COVII)-I9. hOp 
tyc tin hành tO chO'c Dii hi TDTT tlil xã thco kC hoch ldii có thông báo mói. Dã 
tO chrc du'pc bOng chuvOn bãi biên narn. nC'; cãu lông; cO tuó'ng, 

III. 1)ánh giá cluing: 
1. Thu,in lo: 
- Ducic su quan tam, chi dao sat sao cüa Thi iiy, (JBNI) thi xã, các phuOng, 

sr phOi hçip giira càc ban, ngành, doàn the v triOn khai thy'c hin tOt Di hi các 
cap thco ding theo K hoach, Diêu 1 và I-ILróng dn cua Ran tO chii'c Di hi. 

- Uy ban nhàn dan thj xa thu'Ong xuyCn quan tam kiOm tra, dOn dOe và chi 
do cOng tác chutn hi các diCu kin tO chOc Di hi TDTT các cap. 

- Các dan vi dà chuân bi elm dáo các diOu kiên v c sO' vat chat, luc lu'gng 
d t6 chüc Dai  hi 1'DTT theo dOng k ho?ch dä d ra. 

- Cong tác tu6n u'uyn, quáng bá hen các phuo'ng tin thông liii di chOng 
dupe quan tam, phôi hop trin khai kjp thOi. 

2. KhO kliin: 
- Do tinh hinh dich bênh COVI1)- 1 9 trCn dja bàn diCn biOn phtrc tip và thj xã 

clang thi,rc hin QuyOt dinh sO 304 1 'QD-lJBNI) ngày 18/8/2021 cOa UBND tInh 
Ngh An ye vic thit hip vüng each ly y tO và thyc hin each ly xà hôi theo Chi thj 
s 16/CT-TTg trCn da bàn thj xä CLra Là. 



TIM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
P110 CHU T1CH 

bang Van hi'ic 

- Cong thc tharn rnu'u cho cp iy chInh quyn triên khai kë hoch to chOc 
Di hi TDI I Y 1TIpt sO phu'OlTlg cOn chm. 

Trén dOy a hio cáo cong tác t chOc Dii hi Th dic th thao các cap trên 
dja ban thj xã Cua Là den hêt tháng 8 närn 202 

Noi n/ill,,: 
- So VAn hóa vA The thao tinh (b/c); 
- ChO tjch, các PCi' U1Ni) th xã (b/c); 
- Các phOng, igành hen quan (t/h); 
- UBND các phu'OngJ. /h) 
- Lu'u: VT, VH. 



Pliii luc 1 

Báo cáo 
Tiên do tO chi.rc Dai hOi The due the thao các cap den tháng 8 näm 2021 

(Kern theo Báo cáo sO. /BC- UBND ngar lháng nOrn 2021 cáo UBND thf xã COa LO,) 

TT Ni dung SO lu'çng 

1. Di hi TDTT cp phu*ng 7 

11 
S phuè'ng dã tO chüc Dii hi/tOng SO 

phu'o'ng 
0/7 

1.2 
BInh quân s mOn The thao duoc to 

. . 
chuc ti Du hi IDTT cap phuo'ng 

05 mon 

Trong do mOn Th thao dan tc: 02 mOn 

1.3 So co' si vat chat duGe cäi tao, xây rnó'i 07 

1.4 
Dir kin s phu'rng t chirc trong thO'i 
gian tó' (qu IV 2021) 

07 

2. 
lJai hOi TDTT thi x 

2.1 
Du' kiên thôi ian to chü'c Dai hôi 

2.2 SO mOn tO chrc Dai hôi 12 

- Trong do s mOn to chiii'c tru'ó'c Di hi 4 

- SO mOn tO chirc trong Dai  hi 8 

- SO mOn the thao dan toe 5 
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