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BÁO CÁO 

Tổng kết công tác thể dục thể thao năm 2020 

phƣơng hƣớng nhiệm vụ  năm 2021 

 

 

Thực hiện Công văn số 174/VHTT ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Phòng Văn 

hóa Thông tin huyện Bạch Thông về việc báo cáo tổng kết công tác TDTT năm 2020 và 

phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Ủy ban nhân dân xã Đôn Phong báo cáo tổng kết 

công tác TDTT năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 như sau: 

Phần thứ nhất 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020 

I. KHÁI QUÁT CHUNG 

Đôn Phong là một xã khó khăn của huyện Bạch Thông, xã có 10 thôn, bản 

với diện tích tự nhiên 12.759.18ha, có tổng số 588 hộ và 2.577 nhân khẩu. Gồm các 

dân tộc Dao, Tày, Nùng, Kinh, Hoa, Sán chí, Mông cùng sinh sông. Kinh tế chủ 

yếu là sản xuất nông, lâm nghiệp. 

 1. Thuận lợi: 

 Luôn nhận được sự quan tâm của phòng VH-TT huyện, Trung tâm VHTT&TT 

và sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ, HĐND xã, sự phối hợp của các ban, 

ngành, đoàn thể xã và các thôn. Qua đó các hoạt động văn hóa thông tin và thể thao đã 

góp phần hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của xã. 

 2. Khó khăn: 

 Cơ sở hạ tầng về văn hóa thể thao còn nhiều thiếu thốn, các thiết chế văn 

hoá, thông tin, thể thao chưa đáp ứng được nhu cầu hoạt động, đời sống kinh tế của 

nhân dân còn gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên phần 

nào ảnh hưởng đến sự nghiệp phát triển văn hoá, thể thao của xã. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Công tác quản lý, chỉ đạo điều hành về lĩnh vực TDTT của lãnh đạo đơn 

vị, địa phƣơng: Trong năm qua, công tác TDTT luôn được sự quan tâm của cấp ủy 

Đảng, UBND xã đã chỉ đạo sát sao trong phong trào thể dục, thể thao trên địa bàn xã. 

Quán triệt triển khai và ban hành văn bản theo quy định. Ngoài ra, UBND xã còn xây 

dựng kế hoạch công tác VHTT cụ thể để tổ chức thực hiện. 



2. Công tác xây dựng, ban hành các văn bản về lĩnh vực TDTT để triển 

khai các chỉ thị, nghị quyết, quy hoạch, đề án, văn bản của Đảng, Nhà nƣớc tại 

đơn vị, địa phƣơng 

 Ban hành Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2020 của UBND 

xã Đôn Phong về xây dựng kế hoạch thực hiện công tác Văn hóa, thể dục thể thao 

năm 2020, Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2020 của UBND xã 

Đôn Phong về tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao nhân dịp kỷ niệm ngày Gia 

đình Việt Nam 28/6, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.  

3. Công tác phát triển sự nghiệp 

- Công tác TDTT quần chúng (Việc phối hợp phát triển TDTT với các 

ngành, đoàn thể tại địa phương…): Trong năm, UBND xã phối hợp với các ban, 

ngành đoàn thể tổ chức tuyên truyền nhân dân tham gia các phong trào thể dục thể 

thao, thành lập các Câu lạc bộ bóng chuyền hơi. Kết quả năm 2020 thành lập được 

01 Câu lạc bộ bóng chuyền hơi của Hội người Cao tuổi và phát triển được nhiều 

người tham gia thể dục, thể thao trên địa bàn xã. 

- Công tác thể thao thành tích cao: Trong năm 2020, UBND xã tổ chức được 

nhiều hoạt động thể dục thể thao đạt thành tích cao tại các giải thi đấu như: Tổ chức 

giải bóng chuyền hơi nam-nữ; giải Cầu lông; giải bóng bàn, lựa chọn được nhiều 

vận động viên xuất sắc tham gia các giải do huyện, tỉnh tổ chức. 

 - Công tác phát triển cơ sở vật chất TDTT: UBND xã chỉ đạo công tác tuyên 

truyền đến người dân hiến đất xây dựng sân bóng chuyền, cầu lông. Đến nay trên địa xã 

có 12 sân bóng chuyền hơi, 06 bàn bóng bàn, 01 sân bóng chuyền da, 02 sân Cầu lông. 

- Công tác xã hội hóa TDTT: Công tác xã hội hóa của xã luôn được cấp ủy 

Đảng quan tâm, trong năm xã đã vận động xã hội hóa cho hoạt đông phong trào thể 

dục thể thao trên địa bàn xã với tổng số tiền: 45.200.000đ (Bốn mươi năm triệu hai 

trăm nghìn đồng)  

- Công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực về TDTT gồm: Năm 2020, 

công tác đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ hướng dẫn viên, hướng dẫn viên, cộng tác 

viên về TDTT trên địa bàn không có. 

- Các mặt công tác khác: Không có 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Thành tích nổi bật: Năm 2020, trong năm qua công tác quản lý Nhà nước 

về công tác thể dục, thể thao được triển khai sâu rộng đến toàn thể bà con nhân dân 

trên địa bàn xã, tổ chức nhiều hoạt động phong trào thể dục, thể thao thu hút đông 

đảo quần chúng nhân dân hưởng tham gia.  



2. Hạn chế, tồn tại: Phong trào thể thao quần chúng đã từng bước phát triển 

nhưng chưa đồng đều, chủ yếu tập trung ở các thôn vùng thấp. 

3. Nguyên nhân: Do nhận thức và các điều kiện luyện tập thể thao chưa đầy 

đủ; kinh phí chưa đáp ứng. 

4. Bài học kinh nghiệm:  

- Phong trào thể dục thể thao quần chúng: Tiếp tục  phát triển trong mọi đối 

tượng trên địa bàn xã, nhận thức về luyện tập thể dục thể thao, với mục đích rèn 

luyện thể chất, tăng cường sức khỏe của quần chúng nhân dân được nâng cao. 

- Hoạt động thể thao có thành tích cao: Luôn được sự quan tâm của cấp ủy 

Đảng, sự phối hợp nhịp nhàng của các ban, ngành đoàn thể xã cùng toàn thể nhân 

dân trên địa bàn xã.  

Phần thứ hai 

PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021 

I. PHƢƠNG HƢỚNG, MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU 

Phát huy thành tích đã đạt được trong năm 2020, năm 2021 UBND xã tiếp 

tục phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhằm phục 

vụ tốt đời sống tinh thần của nhân dân, trong đó cần tập trung đẩy mạnh triển khai 

cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thể thao theo gương bác Hồ vĩ đại” và xem đây 

là tiền đề nhằm tạo động lực nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, đặc biệt là 

nhân dân ở các thôn vùng cao của xã. Tiếp tục triển khai công tác xã hội hóa các 

hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao theo tinh thần Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP 

ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Chính Phủ về đẩy mạnh xã hội hóa, giáo dục, y tế 

văn hóa và thể dục thể thao.  

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, cổ động, kịp thời các 

nhiệm vụ chính trị, các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước. Đặc biệt là tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến bà con nhân dân về ý 

nghĩa, tầm quan trọng của thể dục, thể thao trong việc giữ gìn và nâng cao sức 

khỏe, đồng thời tập trung cho công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của 

đất nước, các sự kiện chính trị của Trung ương, tỉnh, huyện và xã. 

2. Chủ động ban hành các văn bản nhằm góp phần quản lý nhà nước về thể 

dục, thể thao trên địa bàn xã.  

3. Tiếp tục triển khai kế hoạch cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thể thao theo 

gương bác Hồ vĩ đại” ; Nghị quyết số 08/NQ-TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị 

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao. 



III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

1. Tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao các cấp xã lần thứ III năm 2021 

và hướng tới Đại Hội thể dục, thể thao các cấp huyệ Bạch Thông lần thứ VII  năm 2021. 

2. Tổ chức nhiều hoạt động thể dục, thể thao và phát triển các môn thể thao 

dân tộc trên địa bàn xã. 

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Giải pháp thực hiện chế độ chính sách, đường lối của Đảng, Nhà nước về 

công tác TDTT: 

- Thực hiện tốt Luật thể dục thể thao và Nghị quyết, quyết định, Chỉ thị, 

Thông tư của Chính Phủ, Bộ Văn hóa và các văn bản của tỉnh, huyện. 

- Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 08/NQ-TW ngày 01/12/2011 của Bộ 

Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể 

dục, thể thao. 

- Tăng cường tuyên truyền giáo dục để tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức 

của nhân dân, qua đó vận động nhân dân tích cực tham gia luyện tập thể dục thể thao. 

2. Giải pháp phát triển phong trào TDTT quần chúng, phát triển thể thao 

thành tích cao:  

- Lựa chọn VĐV có thành tích cao tham gia Đại hội thể dục, thể thao huyện 

Bạch Thông lần thứ VII  năm 2021. 

- Cử HLV tham gia các lớp tập huấn do tỉnh, huyện tổ chức. 

3. Giải pháp thúc đẩy công tác xã hội hóa, chính sách ưu đãi đối với các loại 

hình câu lạc bộ thể thao, doanh nghiệp đầu tư về TDTT: 

- Thường xuyên tuyên truyền về chủ trương xã hội hóa TDTT trên địa bàn 

xã, biểu dương các cá nhân có thành tích cao trong việc đóng góp cho TDTT và đề 

nghị cấp trên xem xét khen thưởng. 

- Thành lập Câu lạc bộ thể thao nhằm duy trì và phát triển các môn thể thao 

hiện có, phát triển các môn thể thao phù hợp với điều kiện của xã. 



V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

- Đầu tư xây dựng sân thể thao xã, nhà đa năng xã. 

- Mở các lớp tạp huấn về công tác phát triển thể dục, thể thao cho cộng tác 

viên thể dục thể thao xã. 

- Tăng mức phân bổ kinh phí cho công tác thể dục, thể thao. 

 Trên đây là báo cáo Tổng kết công tác thể dục thể thao năm 2020, phương 

hướng nhiệm vụ  năm 2021 của UBND xã Đôn Phong./. 

 
Nơi nhận: 
* Bản điện tử: 

- Phòng VH&TT huyện; 

- Trung tâm VHTT&TT huyện; 

- Thường trực Đảng ủy, HĐND xã; 

- UBMTTQ và các ngành, đoàn thể xã; 

* Bản giấy: 

- Công chức VHTT xã; 

- Các ông, bà trưởng thôn; 

- Lưu: VP. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hậu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THỐNG KÊ, ĐÁNH GIÁ PHONG TRÀO TDTT QUẦN CHÚNG 

(Kèm theo Báo cáo số:        /BC-UBND ngày      tháng 11 năm 2020 của UBND xã Đôn Phong) 

 

TT Nội dung 

Chỉ số 

năm liền 

trƣớc 

năm 

đánh giá 

Chỉ số 

năm 

đánh giá 

Chỉ số 

phấn  đấu 

năm đánh 

giá 

Tỷ lệ so sánh 

(a) (b) (c) (d) (đ) 
(e) = (d)-

(c) 

(g)= (d):(đ)    

x 100(%) 

I 
Số ngƣời tập luyện thể dục, thể 

thao thƣờng xuyên 
          

1.1 Tổng số dân trên địa bàn 2488  2577 2577 89  100  

1.2 
Tổng số người tập luyện thể dục, thể 

thao thường xuyên 
200 300  350   100 85,7  

1.3 

Tỷ lệ % = (Tổng số người tập luyện 

thể dục, thể thao thường xuyên/ tổng 

số dân trên địa bàn)  x 100 (%) 

150 580 750 430 77,3%  

II Số gia đình thể thao           

2.1 Tổng số hộ gia đình trên địa bàn  585  588 588  3  0  

2.2 Tổng số gia đình thể thao 585 200 350 388 57,1 

2.3 

Tỷ lệ % = (Tổng số gia đình thể 

thao/ tổng số hộ gia đình trên địa 

bàn) x 100 (%) 

585  200 350 388  57,1 

III Số cộng tác viên thể dục, thể thao           

3.1 
Tổng số cộng tác viên thể dục, thể 

thao thực hiện nhiệm vụ được giao 
01   01  01 01    

3.2 

Tỷ lệ % = (tổng số cộng tác viên thể 

dục, thể thao/tổng số dân trên địa 

bàn) x 100 (%) 

01 01 01  01 0,17%  

IV Số câu lạc bộ thể thao           

4.1 
Tổng số câu lạc bộ thể thao cơ sở ở 

khu dân cư 
02  02  02  02  20%  

4.2 
Tổng số câu lạc bộ thể thao cơ sở ở 

cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp 
 0 0   0  0 0  

4.3 
Tổng số cơ sở kinh doanh hoạt động 

thể thao trên địa bàn. 
0  0   0  0  0 



4.4 

Tổng số câu lạc bộ thể thao cơ sở và 

cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao 

trên địa bàn (tổng các mục 4.1; 4.2 

và 4.3) 

 02 

 

02 

 

02 

 

02 20%  

V Số công trình thể thao           

5.1 

Tổng số nhà tập luyện, nhà thi đấu 

thể thao (tổng các mục 5.1.1 và 

5.1.2) 

0  

 

0  

 

0  

 

0  

 

0  

5.1.1 
Tổng số nhà tập luyện, thi đấu thể 

thao đa năng 

0  0  0  0  0  

5.1.2 
Tổng số nhà tập luyện, thi đấu thể 

thao đơn môn 

0  0  0  0  0  

5.2 
Tổng số bể bơi (tổng các mục 5.2.1; 

5.2.2 và 5.2.3) 

0  0  0  0  0  

5.2.1 Tổng số bể bơi có chiều dài 50 mét 0  0  0  0  0  

5.2.2 Tổng số bể bơi có chiều dài 25 mét 0  0  0  0  0  

5.2.3 Tổng số các loại bể bơi khác 0  0  0  0  0  

5.3 

Tổng số sân tập luyện, thi đấu thể 

thao ngoài trời (tổng các mục 5.3.1: 

5.3.2; 5.3.3; 5 3.4; 5.3.5; 5.3.6; 5.3.7 

và 5.3.8) 

21 

 

21 

 

21 

 

21 

 

5.3.1 Tổng số sân vận động có khán đài  0  0  0  0  0 

5.3.2 Tổng số sân vận động không khán đài    0  0  0  0 

5.3.3 Tổng số sân bóng đá mi ni    0  0  0  0 

5.3.4 Tổng số sân bóng chuyền           

5.3.5 Tổng số sân bóng rổ    0  0  0  0 

5.3.6 Tổng số sân cầu lông 02   02 02   02 02  

5.3.7 Tổng số sân quần vợt           

5.3.8 
Tổng số các loại sân tập luyện, thi 

đấu thể thao khác 
19 19 19 19 

 

5.4 

Tổng số công trình thể thao đang sử 

dụng cho hoạt động thể dục, thể thao 

trên địa bàn (tổng các mục 5.1; 5.2 

và 5.3) 

 0 

 

 0 

 

 0 

  

0 

 

 0 

VI Số giải thể thao tổ chức hàng năm           

6.1 Tổng số giải thể thao quần chúng do      



Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định 

tổ chức: 

05 05 05 05  

6.2 

Tổng số giải thể thao quần chúng do 

Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết 

định tổ chức 

 0 

  

0 

 

 0 

 

 0 

 

 0 

6.3 

Tổng số giải thể thao quần chúng do 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 

tổ chức 

 0 

 

 0 

 

 0 

 

 0 

 

 0 

6.4 

Tổng số giải thể thao quần chúng do 

cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, 

trường học, đơn vị lực lượng vũ 

trang và các tổ chức khác tổ chức 

 0 

 

 0 

  

0 

  

0 

 

 0 

6.5 

Tổng số giải thể thao quần chúng 

được tổ chức trên địa bàn (tổng các 

mục 6.1; 6.2; 6.3 và 6.4) 

 

05 

 

05 

 

05 

 

05 05 
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