UBND TINH TUYEN QUANG
SO VAN HOA THE THAO
VA DU L!CH
S: 1109 /HD-SVHTTDT

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dôc 1p - Tur do - Hanh Phñc
Tuyên Quang, ngày 24 tháng 12 näm 2020

HUONG DAN
ti chfrc Dai hôi Th due th thao các cap, tin tói
Di h9i The diuc the thao tinh Tuyen Quang Ian thur IX, nam 2021
Thirc hin Van bàn so 2535/HD-BVHTTDL ngày 09/7/2020 cüa B Van
hóa, The thao và Du ljch huóng dân,tô chrc Di hi The diic the thao các cap tiên
ti Dai hi The diic the thao toàn quôc lan thu IX nàm 2022,
Sâ Van boa, Th thao và Du ljch hung dn to chüc Di hi Th dic th
thao các cap lan thu IX näm 2021 trên cija bàn tinh Tuyên Quang, nhu sau:
I. MUC DICH, YEU cAu
1. M.c dIch:
- Chào mmg thành cong cüa Di hi Dãng b các cp và Dai hi di biêu
toàn quôc lan thu XIII cüa Dâng.
- Hung üng Dii hi Th thao DOng Narn A 1tn thtr 31 (SEA games 31) và
Di hi the thao nguñ khuyêt tt Dông Nam A lan thir 11 (ASEAN Para Games
11) näm 2021 to chüc tai Viêt Nam.
- D.y manh tuyên truyn, nâng cao nhn thüc cüa các cap, các ngành và toàn
xa hi ye igi Ich, vai trO cüa the diic the thao trong vic nâng cao sirc khOe, the lirc
cl'ia nhân dan, gop phân xây dirng con ngi phát triên toãn din trong giai doin mdi.
- Thông qua Dai hi The diic th thao các cap, giüp cho c.p üy, chinh quyên
dánh giá tOng the, thrc chat ye tInh hInh, kêt qua phát triên sir nghip the dçic the
thao a timg dja phuong và trong toàn tinh giai doan 2017 - 2021; có các giãi pháp
huy dng nguôn hrc dâu tu xây dimg cci sà 4t chat, trang thiêt bj the diic, the thao;
nâng cao näng 1irc quãn 1, to chi'rc và diêu hành cUa di ngü can b, huân 1uyn
viên, hixâng dan viên, tr9ng tài the diic the thao các cap; dOng thyi phát hin, tuyên
ch9n 4n dng viên CO thành tIch xuât sac tham gia thi dâu tai Dai hi The dic the
thao cap huyn, cap tinh và toàn quOc;
2.Yêucâu:
- T chuc D.i hi Th diic th thao các cap phâi trang trQng, thi& thrc, tit
kim, hiu qua, dung 1ut và diêu l; gän vOi vic day manh cong tác v sinh mOi
truang, phOng chông djch bnh, báo dam an ninh, an toàn cho mci nguai tham gia.
Tp trung to chüc hoat dng thi dâu the diic, the thao quân chüng, gàn két cOng tác
to chixc Dai hOi vcn viêc day manh cuôc van dông "Toan dan ren luyên than the
theo g.rang Bác Ho vi dai"; phân dau dat 98% dn vi cap xã, 100% dn vj cap
huyn, thnh phO tO chuc Dai hi The d%lc the thao;
cao trách nhim cña các cp iy dãng, chInh quyn và toàn xä hi trong
viêc to chuc Dai hi The due the thao;
- Tich ciIc buy dng các ngun lrc cüa xã hi dóng gop vào vic t chuc Dai
hi The diic the thao các cap.

II. NQI DUNG, QUY MO, TH1I GIAN, DA DIEM TO CHC
1. Dii hQl The diic the thao cap xa: Bat thu tu thang 02 va hoan thanh
trong tháng 8/2021
- T chüc thi du tir 5 mon trâ ion, tp trung vào các mon th thao duqc nhân
dan yOu thIch. Thy vào diOu kin cii thO, 1ira ch9n to chirc các mon the thao dan
tc, truyOn thông cüa dja phuong;
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- Thii gian t chüc Dai hi: 01 ngày, có th gn vào dip th chüc các L hi,
sir kin van hóa, chinh trj cüa dja phuang.
- Dja dim t chirc: ti Trung tam xä, phu&ng, thj tr.n.
2. Dii hi Th diic th thao cp huyn: Din ra trong tháng 9 và tháng
10/2021
- To chirc thi du tü 10 mon trâ len, tp chung vào các mOn th thao duçcc mi
nguYi yêu thIch. Thy diêu kin c%1 thO, có the hra chçn các mon the thao dan tôc,
truyên thong, kOt hçp v9i các mon the thao hin di dang phát triên dja phuang.
a

- Thii gian t chüc Dai hi: 02 ngày.
- Dja dim t chirc: tai Trung tam các huyn, thành ph&
3. Dii hôi The die th thao toàn tinh:
- To chüc thi du tr 15 mon tth len, gm các mOn th thao hin dai và các
mon the thao dan tc phát triên ô tinh TuyOn Quang;
- Thôi gian t chüc các mon thi d.0 trong khuôn kh Dai hi: bt du tü
tháng 03 dOn tháng 12 näm 2021;
- Dja dim thi du: ti thành ph Tuyên Quang;
- Thii gian, dja dim th chIrc 1 khai mtc Dai hi:
+ Th?yi gian: trong tháng 12/202 1;
+ Dja dim: tai thành pM TuyOn Quang.
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1. Cong tac chi do to chtrc Du h9i The diic the thao cac cap:

- Uy ban nhân dan cp huyn, thành pM và các xã, phuang, thj trn thành
lap Ban Chi dao, Ban To chuc, ban hanh KO hoach, Diêu lê Dai hôi, chi dao dam
bâo các diêu kin can thiêt dê tO chrc tOt Dai hi The diic the thao các
dáp 1mg
các miic tiOu, yOu câu và hoàn thành dung thai gian quy djnh;
cap

- Chi tin hành ti chlrc Dai hi Th diic th thao cp huyn sau khi dã hoàn
thành vic to chlrc Dai hi The diic the thao cap xã, phu&ng, thj trân. To chlrc Dai
hi Th dc the thao toàn tinh sau khi các huyn, thành phO dã to chlrc xong Dai
hi The due the thao.
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2. To chirc Le khai mc va be mc Di hçi The di1ic the thao cac cap:

2.1 Trang tn Lê khai mic D,i h3i: Darn báo trang tr9ng; xung quanh khu
virc ncii to chlrc L khai mac có the trang trI khâu hiu, tranh ânh cô dng ye hoat
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dng th diic th thao, v cac thành thu nM b.t trong phát trin kinh t& van boa, xâ
hi cüa dja phuong. (Co máu ma két trang trI giri kern theo)
2.2 N5i dung chinh cüa Lê khai mic, gôm:
- Diêu hành.
-D

duôc truyên thng.

- Chào c, hat quc Ca.
- Tuyên b 1 do, gii thiu dii biu.
- Dcc 1i kêu gçi toàn dan tp th diic cüa H Chü Tjch
- Din van khai m.C, trong do co dánh giá k& qua phong trào th dic th
thao 4 näm (2017 - 2021) và phixong hi.ràng, nhim v11 nh&ng näm tip theo
- Vn dng viên dc ki hi.'ra.
- Trng tài tuyên the.
- Trao cè luu nim cho các doàn tham du Dai hôi.
- Dánh trng khai hi.
- Biu din van ngh, dng din th diic th thao.
(V quy mO, cách thc t ch&c dilu hành, biu duv'ng ly'c lu'cing, bié'u dié'n
van ngh, dông diên the dyc the thao... do dja phwo'ng to chi'c Dgi h5i quyêt djnli,).
2.3 Lêbmac:
Bao gm cong tác tng kt Dai hi, khen thu&ng cho the don vj t chüc t&
Di hi The diic the thao cac cap; khen thu&ng cho CáC doàn, các vn dng viên,
huân 1uyn viên, các t.p the, eá nhân dat thãnh tIch xuât sac trong Dai hi the duc
the thao các cap.
3. T chuc thi du các mon the thao:
- Vic t chc các mOn thi d.0 cüa Dai hi phái phü hçp vOi diu kin cüa
dja phuong, dam bão dung Lu.t, Diêu 1, khách quan và cong bang.
- Mt s mon thi d.0 trong Dai hi Th d%ic th thao cp huyn và Dai hi
The diic the thao toàn tinh duçcc to chirc thi dâu truâc thyi gian khai mc Dui hi.
4. Cong tác chun hl co s& 4t cht, san bãi và kinh phi:
- Can dir diu kin c11 th, các dja phumg eo th xây dirng mOi, cãi t?o, nâng
c.p các cong trInh the thao phiic vii cOng tác to chiirc thi dâu các mOn trong chuo'ng
trInh Dai hi dam bão chat lucmg, hiu qua, an toàn; bô trI kinh phi dê to chiirc Dti
hi The thao các cap tir nguôn ngân sách nba nufcc và huy dng các nguôn thu hcip
pháp khác dam báo phü hçrp.
- Các xâ, phu&ng, thj tr.n 1p k hoach th chüc Dai hi Th dc th thao và
xây drng dir toán kinh phi trInh U ban nhân dan huyn, thành phô cap kinh phi.
- Các huyn, thành ph xây drng k hoach, dir toán kinh phI t chirc Dai hi
vã k hoach tham gia Dai hi The dic the thao toàn tinh, dé nghj Si Ké hoach và
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DAu tix, S& Tài chinh tng hçip, thm djnh, trInh Uy ban nhân dan tinh theo quy djnh.
- Sâ Van hóa, Th thao và Du ljch 1p dir toán kinh phi t chüc Dai hi Th
dijc the thao toàn tinh và tham dir Dai hi The dic the thao toân quic, trInh Uy ban
nhân dan tinh phé duyt.
5. Cong tác tuyên truyn:
5.1. N3i dung tuyên 1ruy#n:
- Tuyên truyn ye lçii ich, vai trô cüa th diic th thao trong vic nâng cao
sirc khóe, the 1irc cüa nhân dan, gop phân dào tao con ngi.ri phát trMn toàn din,
tao không khi vui tuoi, phân kh&i trong nhân dan; vn dng mi ngithi tIch circ
tham gia t.p 1uyn the diic the thao, thiêt thirc thc hin cuc 4n dng "Toãn dan
rên 1uyn than the theo guang Bác Ho vi dai" và 'tToàn dan doàn kêt xay drng dOi
song van boa";
- Tuyên truyn, giáo diic dao di'rc, nhân cách, 1i sng cho 4n dng viên,
th'çrc hin nêp song, 1mg xà van boa, kiên quyêt loai trr các hành vi tiêu circ trong
the thao; tIch circ biêu duang nhftng tp the, cá than có thành tIch xuât sac trong
các hoat dng the dtic the thao và trong cOng tác tO chlic Dai hi The dc the thao
cac cap.
5.2. I1inh thá'c luyên truyên:
SIr diing da dng các hInh thure tuyên truyn v Di hi (tuyên truyn ming,
cô dng trrc quan, to chlre các hoat dng van hóa, van ngh...); to chIrc phát song
thuO'ng xuyên trén h thông Phát thanh - Truyên hInh các bài hat tuyên truyên ye
the diic the thao trong qua trInh chuân bj và tO chIre Dai hi The diic the thao các cap.
5.3.Mt so khâu hiu tuyên truyên cho Diii hi The d4lc the thao các cep:
- TOAN DAN REN LUYN THAN THE THEO GUONG BAC HO VI DI.
- KHOE DE XAY DVNG VA BAO V TO QUOC.
- KHOE DE LIP NGHIP VA GINIfOC.
- THE THAO — DOAN KET — TRUNG THVC — CAO THucsNG — TIEN BQ.
- NHANI-I HON — CAO HON — MNH HON.
Va các khu hiu th%rc hin thim vi.i chInh trj cüa dja phticrng.
IV. TO CHUt THC HIN
1. Uy ban nhân dan các huyn, thành ph& chi dao Uy ban nhân dan cac xã,
phu&ng, thj trân khân truong xây dimg Kê hoach, Dieu 1 và chuân bj the diêu kin
d t chIrc tat Dai hi The diic the thao cap xä dam bão hoàn thành dung tien d
Ban hành Kê hoach, Diêu 1; chi dao chuân bj các diêu kin và to chlrc Dai hi The
diic the thao cap huyn hoàn thành dung ke hoach.
2. Trong thai gian 30 ngày sau khi kt thic Dai hi Th dijc th thao cac
cp, Üy ban than dan huyn, thành pha tin hành tang kt, dánh giá Cong tác t
chlrc Dai hi cüa dja phuang (theo máu biêu báo cáo so lieu kern theo); kjp thai
khen thiiIrng, dng viên các tp the ca nhân dat thành tIch xuât sac trong Dai hi
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Th diic the thao các cp, dng thai g11i báo cáo v Sâ Van hóa, Th thao và Du
ljch (qua Phông Quán l The dyc the thao) dê tong hçp.
Trong qua trInh thirc hin, nu có ni dung vl.r&ng mac, phát sinh, d nghj
Uy ban nhân dan các huyn, thành phô phán ánh kjp th?yi vâi Ban Chi do Dai hôi
The diic the thao toàntinh lan thir IX hoc Sâ Van hóa, The thao và Du 1ch dé kjp
thôi chi do, giái quyêt./.
Ncri nhin:
- Bô VHYI'&DL (b/c);
- UBND tinh (b/c);
- D/c bang Vit Phuong, PCT UBND tinh (b/c);
- UBND các huyn, thành phO (p/h);
- Cong an tinh, BCHQS tinh (p/h);
- Länh dao Sâ;
- PhOng VH-TT, Trung tam VH1T-TT các huyn, TP (t!h);
- PhOng QLTD1T, VP, Trung tam HL&TDTT tinh (t/h);
-Li.ru:VT.

KT. GIAM DOC
PHO GIAM DOC

Nguyn Van Hôa
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BAO CÁO SO LIEU CUA DiI HQI THE DUC THE THAO
HUYN, THANH PHO
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(Kern theo Hithng dan s
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Ni dung
To chfrc Diii hi TDTT cp xã, phrnrng, thj trân
Tng s xâ, phu?mg, thj trn t chüc Dai hi TDTT
I tng s xã, phiRrng, thj trn
Bmnh quân mon th thao ducic t chirc tai x, phung, thj tm:

S6Iu9ng

ft niit - nhiu nhAt

S mOn th thao dan tôc
Tong s ngithi tham gia, t chüc diu hành Dai hi Th diic
the thao cap co sâ (tInh câ so ngi.thi tham gia diu hành,
dông diên), trong do:
- Tong s thành viên Ban T chüc
- Ttng s trQng tài tham gia diu hành Dai hi
- Tng s 4n dng viên
- Tong so huân 1uyn viên
Tong s Co sâ 4t chat, san bãi TDTT (cong trInh TDTT)
dugc cãi tto, si:ra ch&a, xây mi
- Kinh phi cãi tao, süa cha tir ngun ngân sách:
- Kinh phi cãi tao, süa cha tIr ngun xa hi hóa:
Tng s kinh phi chi cho Dai hi TDTT cp xã, phung, thj
trân:
- Trong dO kinh phi ngân sách:
- Kinh phi 4n dng xã hi hóa:
A

To chu'c Di hQl TDTT cap huyçn
Tng s mon the thao ducic t chüc ti Dai hi TD'TT cp
huyn:
S mon th thao dan toe
Tng s nguii tham gia, t chrc diu hãnh Dai hi Th dic
the thao cap huyn (tInh câ sO ngithi tham gia diêu hânh,
dông diên), trong do:
- Tng s&thânh viên Ban T chüc
- Tng s tr9ng tài tham gia diu hành Dai hôi
- Tong so 4n dng viên
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Không tInh BTC các mon
Theo Quyt dlnh các mOn

- Tng s hun 1uyn viên
Tong sO c sà 4t chit, san bãi TDTT (cong trInh TDTT).
duqc câi tao, süa chüa, xay mOi
- Kinh phi cai tao, s1ra chfta tcr ngun ngân sách:
- Kinh phi câi tao, sàa chüa tir ngun xà hOi hóa:
Tng s kinh phi chi cho Dai hi TDTT cp xâ, phu?ng, thj
trân:
4
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- Trong do kinh phi ngan sach:
- Kinh phi 4n dng xä hi boa:

THU TRU'ONG DON VI
(K3 ten dóng dá'u)
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