
uc BAN NHAN DAN 
Till xA CU'A LO 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc lIp - Tu' do - Hinh phüc 

   

S: /KH-UBND Ca Lô, ngàyjjtháng 01 na/n 2022 

KE HOACH 
Phãn cong nhim vii các ban, ngành, don v  lien quan phiic vij 

Khai mtc Dii lii TDTT tlij xä Cü'a Lô lan th VII 

I. MVC  IMCH - YEU CAU 
1. Miic dIch: Ciii th hoá các hott dng theo K hoteh s& 445/KH-UBND ngày 

06/8/2020 cüa UBND tinh Ngh An, v vic t chirc Dti hi TDTT các cp Tinh 

Ngh An 1n thu IX, närn 2021-2022 và k hoeh s 130/KHUBND ngày 

09/10/2020 v th chirc Dai hôi Th due Th thao thi x lan thu VII. 

2. Yêu câu: 
- Tang cithng cong tác phé)i hcip giüa các co quan, ban ngành vá UBND các 

phu'ông trong cong tác chi tho, trin khai thrc hin gop phn t chcrc thành cong L khai 

mic Dai hi TDrr. 

- Phân cong trách nhim ciii th cho các thành viên ban t chirc, các co quan, ban ngành. 

- Chu.n bj chu dáo các diu kin d t ch(rc darn báo an toàn, ti& kiêrn, dñng quy 

dinh cüa Tinh. 

H. QUY MO, THOL GIAN, sO LIIQNG DOAN 
- L khai mac Dii hôi TDTT thi xà Cira Là 1n thir VII du kin duGe t chic vào 

hi 8h00' ngày 23 tháng 01 näm 2022. 

- Dja dirn: Tii nhà thi du và Tp 1uyn TDTT' thj xã Cüa Là. 

- S Krcing doàn biu duung lirc luçmg: 20 doàn 

- Mi doàn diu dng 10 ngtxO'i (trong do cO 01 truOng doàn và 01 nguO'i cm cO T 

quc) 

Yêii câu: 
+ Khi h9c sinh, sinh viên dng phiic theo quy djnh cüa nba truOng. 
+ Nhtrng don vj có dng phc theo quy djnh ngành, ngh, t chirc thI dng 

phiic khi tham gia biu duang 1rc luçing. 
+ Các dan vj cOn lti (Narn rnc dông phic Cornie, that cavat, quân den; nü 

qun ão dài). 
+ Các doàn chun bj cO T quc thng nht kIch thuóc nhu sau: La cO dài 

1,5rn, rng 90 cm, can dài 3 rn, ch.t lieu moe phi 25). 



2 

III. PHAN CONG NHItM VJ 
1. Phông Van hoá và Thông tin thj xã 
- Tham muu UBND thi xä các van bàn chi do, hithng dan, kjch bàn t chüc 

khai mac, b mtc Di hi TDTT. 
- Chi dio Trung tam Vn hóa Th thao và Truyn thông thj xã và các Co quan, 

trixô'ng h9c, phuè'ng t eliCit tuyên truyn b n&; t chirc các hot dng theo K hoch 
duqc UBND thj xã phê duyt. 

- Phn cong cn b theo dOi, dOn dc, tang hcp báo cáo tin d thirc hin ci1a các don vj 
lien quan và kjp thèi tham muu th 1 nhng vithng mc trong qua trinh trin khai. 

- Tham mu'u t chirc h9p BTC, các don vj lien quan vào ngày 13/01/2022 d trin khai các 
nhiêmvutaiIIkhaimacDaihôi'1Dflthixà1nthirVll. 

2. Trung tam Van hóa The thao Va Truyn thông thj xã 
- Tu sira các panô, áp phich, bt du tr ngày 14/01/2022 len bang ron khu hiu, 

treo ci T quc a khu trung tam thj xä, len ca vui ti khu vçrc khai mc Di hi. 
- Chu trách nhim chun bj các diu kin phic vi nhu: ba may, trang trI san 

khu, may phát din d phông. 
- Trirc tip chi do CáC co quan, truông hçc, phuang t chirc tuyên truyn b 

ni trong dip  t chCrc Dti hi. 
- Chü trI thammisu, chi do to chirc L Khai mac, Be mc Di hi 'fl)TT 1n thir VII. 
- Chü trI và th chuc tOt các giài thi du trong khuOn kh Dai  hi TDTT. 

- Chi do, kim tra, dOn dC các phue*ng  tip t1ic triên khai các giái thi du 
trong khuôn kh Di hi TDTT và chun bj tt CáC diu kin tham gia thi du cap 
thi xã dt kt qua cao. 

- Chu trách nhim diu dng, huOng dan, dOn dc cC CO quan, trumg h9c, 
phuing chuân bi the diu kin d tham gia biu throng lirc 1ucing ti Dti hi TDTT 
th xã. 

- Tham mu'u phuong an, ni dung, lxc hrçing tham gia biu duong tti Di hi 
TDTT tinh Ngh An. 

- B tn can b don tip dti biu, phát tài lieu, tham mu'u b trI 2 thuyt minh 
và kim tra ni dung. 

- Cir 10 can b cüa don vi tham gia lirc lugng tr9ng tài. 
- Lp dir trü kinh phi phçic vi L khai mac, Be mc và t chrc các mOn thi 

du trong khuOn kh Dai  hi TDTT trInh länh do UBND th xä phê duyt. 
- T chirc du tin, ghi hmnh, xây dçing phóng sir phát thanh — tnuyên hinh phát tren song di  

PTTH Tinh, các da phuong trong và ngoài Tinh dê tuyên truyên, qung bá phân nh nhQng 
hot dng tnên dja bn thj xà trithc, trong và sau Dti hi IDill'. 

3. Phông Tài chInh - Ké ho,ch th xã 
-ThammmUBNDxtninguOnkinhphitOchircKhaimc,Bêmic vàtchCic 

các mOnthi dutrongkhuOnkh Di hi 'IDT[f Thi. xalanth VII. 
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- PMi hçpTrung tm Van boa Th thao và Truyên thông thj xã 1p d%r trü kinh phi 
và kim tra, don dc các don vj quyt toán sau khi kt thüc Dti hi TDTT. 

4. Van phông HDND - UBND 
- Phi hçp phông Van hOa và Thông tin tham mi.ru UBND Kê hoach don tiêp 

Dtibiêu. 
- Tham muu danh sách dai biu khách mi tinh, thj xà; kiêm tra, don doe các 

phOng, ban thirc hin tt nhim vi1 duge phân cong. 
5. Cong an thj xã 
- Xây dirng phuong an dam bão an ninh, trt tir an toàn xâ hi ph%Ic vi Di hi. 
- Don vj cü 1irc luçmg luçmg gm 10 nguii tham gia biu duong 1c lugng tii 

L khai mtc. 
6. BCH Quãn sir thl xii 
- Phi hçip Cong an thj xâ, các lirc luçmg vu trang trên dja bàn xây dirng k 

hoach dam bào an ninh trât tu, an toàn xà hôi d t chirc tt L khai mc Di hi. 
- Phi hgp Cong an và Trung tam Trung tam Van hóa Th thao và Truyên thông 

thj xà n dinh t chCrc, bào v di biu v dir khai mac Dai hôi TDTT 1n th VII. 
- Dan vj cü krc lugng gm 10 ngui tham gia biu duang lirc lugng tii l khai mtc. 
- Chju trách nhim diu hành phn Nghi 1 Dti hi. 
7. Phông Y t, Trung tãmy t thj xii: Tham mini phuang an, xây dimg k hotch 

dam bão cong tác phOng, chng djch Covid- 19 tai  L khai mic Dai  hi TD'FL 
8. Cong ty c phân DVDL và MT: Lam tOt cOng tác v sinh môi trung, dc 

biêt ti khu vic t chCrc L khai mtc Dai hi. 
9. Be nghj MTTQ, các to chu'c doàn th thj xii g1m: Thi doàn; Hi Nông 

dan; Hi Phii nfr; Hi CCB; Lien doàn Lao dng Thj xii. 
- Trên co SY chüc nang nhim vi cüa mInh, bám sat ni dung K hoich cüa 

UBND Thj xà chi do t chüc t& cOng tác tuyên truyn và CáC hott dng phiic v1i 

Di hi TDTT. 
- Mi don vj cir lrc lugng gm 10 ngmM d tham gia biu duang l%rc luçing tti 

L khai mac Dai hOi  TDTT Thj xà. 
10. UBND phtrông 
- Tham gia dy dü cac hoat dng do thj xà t chüc, bt du tr ngày 14/01/2022 

lam t& cong tác tuyên truyn b ni (len 5 bang ron khu hiu, treo c t quc); 
tng d9n ye sinh môi trung ti khu virc dan cu dam bào xanh, sch, dçp. 

- Mi phung cü 10 nguM tham gia bi&i duang lirc lugng tti 1 khai mac  Dti hi 
ThTT Thi xà. 

11. Cäc co' quan, tru*ng hQc, don vj: 
- T chirc lreo c T qu&, c vui, tng d9n v sinh môi trirô'ng ti trii sâ don vj minh. 
- T ch(rc và tham gia t& các giãi th thao do co quan, don vj và Thj xà t chirc theo k 

hoich dA dugc phe duyt. 
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- Riêng các dan vj: Tnr?mg f)i h9c Vn Xun, TrirOng Cao dng nghê Du ljch thuong 
mui Ngh An, Trung tam giáo d1ic thu?mg xuyên s II diêu dng mi don vj 10 ngu?i dê 
tham du l khai mac Dai hôi. 

12.TrmmgTHPTCüLôvàtrtrôiigTHPTCfraLôll 
- To chüc lreo c To quc, cy vui, tng d9n v sinh môi tnxO'ng tii dan vj mInh. 
- Chun bj hrc luçing tham gia bi&i duang tui L khai mtc tii Dii hi Thill' lan thu 

VII midanvi10nguO'i. 
- Riêng tnràng THPT Cüa Là II chu trách nhim diu dng them các em hçc sinh 

tham gia phçic vi các ni dung sau: 
+ C? T quc, C Olympic: 10 h9c sinh nam. 
+ Kiêu anh Bác: 4 hoc sinh nam, 6 h9c sinh ntt. 
+ Kiu biu ttrçmg Dti hi: 4 hçc sinh nam,, 6 h9c sinh nü. 
+ Di hng kST: 40 hçc sinh nam. 
+ Cm bin doan và be khay th km nim: 24 h9c sinh nü. 
+7 em hoc sinh nam d mó'c duc. 
Trén day là K hoch phân cong nhim v các ban, ngành, dan vj phic vij 

khai mac Di hi TDTT thj xä 1n thr VII. UBND th xà Ci:ra Là yêu câu Thu 
tru&ng các ban, ngành, dan vj lien quan, Chü tjch UBND các phuông nghiêm tüc 
trin khai thuc hiên. 

Nd nhin: 
- Si VHTT (be); 
- IT Thj u, TT.HDND (bc); 
- Chü tjeh, Phó Chii tjch UBND thj x (be); 
- Ban tuyên giáo thj u' (be); 
- Các ban, nganh, ei quan, tru?rng hpc (t/h); 
- Thànb viên BTC (tlh); 
- UBND eáe phuôn(t/h); 
- Lisu:VT, VH. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT.CHU TICH 

PHO CHU TICH 
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