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ỦY BAN NHÂN DÂN  

XÃ ĐÔN PHONG 

 

Số:           /KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                

   Đôn Phong, ngày         tháng 12 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Đại hội TDTT xã Đôn Phong lần thứ III năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân huyện Bạch Thông về việc tổ chức Đại Hội Thể dục thể thao các cấp 

huyện Bạch Thông lần thứ VII năm 2021.          

Nhằm đánh giá kết quả giáo dục thể chất, rèn luyện sức khoẻ, thể lực của nhân 

dân, tạo không khí phấn khởi, sôi động trong các hoạt động thể thao, chào mừng các 

ngày lễ lớn trong năm 2021. Ủy ban nhân dân xã Đôn Phong xây dựng Kế hoạch tổ 

chức Đại hội TDTT xã Đôn Phong lần thứ III năm 2021, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đánh giá công tác giáo dục thể chất và phong trào rèn luyện sức khoẻ theo 

gương Bác Hồ vĩ đại trong toàn thể cán bộ nhân dân xã Đôn Phong. 

- Nâng cao ý thức, hình thành thói quen rèn luyện sức khoẻ, thể chất thường 

xuyên, suốt đời cho toàn thể nhân dân - như một trong những nhân tố đảm bảo chất 

lượng giáo dục toàn diện. 

- Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng các VĐV 

có năng khiếu, để huấn luyện tham gia thi đấu các giải thể thao ở huyện và tỉnh. 

2. Yêu cầu 

- Huy động đông đảo cán bộ, nhân dân xã tham gia, tạo nên một phong trào 

rèn luyện sức khoẻ sâu rộng trong nhân dân. 

- Đại hội phải diễn ra sôi động, hấp dẫn, trung thực, cao thượng, đạt thành 

tích cao, đảm bảo an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. 

- Các đơn vị, tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ phải nỗ lực hoàn thành 

nhiệm vụ, góp phần để Đại hội thành công tốt đẹp. 

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA 

Toàn thể cán bộ đang công tác tại địa phương, học sinh và nhân dân có hộ 

khẩu thường trú tại xã Đôn Phong. 

III. QUY MÔ 

1. Tổ chức Đại hội TDTT: Cấp xã. 

2. Tổ chức các môn thi đấu: Gồm 05 môn (Bóng chuyền hơi, cầu lông, 

điền kinh, bóng bàn, đẩy gậy). 
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IV. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian 

- Khai mạc Đại hội: 8 giờ 00 phút, ngày 12/01/2021. 

- Thời gian thi đấu các môn: Theo kế hoạch của từng nội dung thi đấu. 

- Bế mạc Đại hội: 17 giờ 00 phút, ngày 14/01/2021. 

V. NỘI DUNG ĐẠI HỘI 

1. Lễ khai mạc Đại hội 

Chương trình Lễ khai mạc: 

- Diễu hành biểu dương lực lượng. 

- Nghi lễ Đại hội. 

- Đồng diễn thể dục. 

- Thi đấu các môn thể thao theo kế hoạch. 

1.1. Diễu hành biểu dương lực lượng: 

Lực lượng tham gia diễu hành gồm: 

* Khối nghi thức: 

- Rước cờ: 08 giáo viên Trường Mầm non. 

- Ảnh Bác: 08 em học sinh (04 nam - 04 nữ trường THCS thực hiện). 

- Biểu tượng Đại hội: 08 học sinh (04 nam - 04 nữ trường TH thực hiện). 

- Biểu dương lực lượng các khối đại diện: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các 

đoàn thể xã (UBMTTQ; Hội liên hiệp Phụ nữ, Nông dân, Thanh Niên), vận động 

viên và học sinh THCS thực hiện. 

* Khối diễu hành biểu dương lực lượng của các đơn vị: Gồm 06 khối 

diễu hành, mỗi khối gồm 10 người, diễu hành theo đội hình 01 hàng hàng dọc. Các 

khối diễu hành như sau: 

- Khối học sinh THCS đồng diễn: 01 khối 40 em học sinh (mặc áo cờ quần 

tối màu). 

- MTTQVN xã, Hội Nông dân, Phụ nữ, Đoàn TN: 01 khối (10 người, mặc 

trang phục dân tộc; áo dài truyền thống). 

- Công an, Quân sự: 01 khối (10 người mặc trang phục của ngành). 

- Trường THCS, Tiểu học: 01 khối (10 người, nữ mặc áo dài, nam mặc áo 

trắng quần tối màu). 

- Vận động viên các thôn: 01 khối (mặc trang phục thể thao). 

- Tổ trọng tài: 01 khối (10 người mặc trang phục thể thao).  

* Học sinh cầm biển hiệu các đơn vị tham gia diễu hành: Do Trường 

Tiểu học tuyển chọn, lập danh sách 06 học sinh nữ, tổ chức tập luyện theo hướng 

dẫn sau khi thống nhất của BTC Đại hội. 

1.2. Đồng diễn thể dục: 

- Chủ đề: 36 thế võ cổ truyền Việt Nam (Trường THCS). 

- Các ban, ngành phân công cán bộ phối hợp chỉ đạo tham gia trong thời 

gian tập luyện và biểu diễn tại Đại hội. 
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2. Tổ chức thi đấu các môn thể thao: 

- Kế hoạch và Điều lệ thi đấu của từng môn sẽ được ban hành trước 

ngày 05/01/2020 (thi đấu từ ngày 12-14/01/2021). 

- Tổ trọng tài các môn thi trong Đại Hội do công chức VHTT xã, trường 

THCS, trường Tiểu học xây dựng. 

VI. KINH PHÍ, GIẢI THƯỞNG 

1. Kinh phí: Tổ chức buổi lễ Đại hội trích từ nguồn ngân sách xã và nguồn 

chi thường xuyên của VHTT, các nguồn từ hỗ trợ, xã hội hóa. 

2. Giải thưởng: Các cá nhân đạt giải nhất, nhì, ba được Ban Tổ chức Đại 

hội trao phần thưởng theo quy định hiện hành. 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công chức VH-XH xã (phụ trách lĩnh vực VHTT): 

- Tham mưu cho UBND thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội TDTT 

cấp xã. 

- Tham mưu xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí tổ chức Đại hội TDTT. 

- Phối hợp Ban Giám hiệu trường THSC, trường Tiểu học xây dựng nội 

dung, quy chế, thành lập tổ trọng tài và tổ chức các môn thi đấu trong Đại hội. 

2. Công chức Tài chính - Kế toán xã:  

Chuẩn bị tốt nguồn kinh phí theo dự trù đã được duyệt để phục vụ Đại hội. 

3. Công chức Văn phòng - Thống kê xã (phụ trách VP UBND):  

Phối hợp với công chức VHTT, Trường Mầm non xây dựng kịch bản, chương 

trình Đại hội. 

4. Các trường học: 

 - Trường THCS: Tuyển chọn 40 em học sinh tham gia đồng diễn (mặc đồng 

phục áo cờ quần tối màu), 08 em kiệu Bác (mặc trang phục của đội viên), 05 giáo 

viên tham gia diễu hành (nữ mặc áo dài, nam áo trắng quần tối màu). 

 - Trường Tiểu học: Tuyển chọn 06 em cầm biển khối (mặc áo đồng phục của 

trường), 08 em khiêng biểu tượng Đại hội (mặc trang phục của đội viên) và 05 giáo 

viên tham gia diễu hành (nữ mặc áo dài, nam áo trắng quần tối màu). 

 - Trường Mầm non: Tuyển chọn 08 giáo viên rước cờ (mặc áo dài).  

5. Ban Công an, Ban CHQS xã: Xây dựng kế hoạch bảo vệ an ninh, trật tự 

trong thời gian diễn ra Đại hội và mỗi Ban lựa chọn 05 người tham gia diễu hành. 

6. Trạm Y tế xã: Xây dựng kế hoạch, phương án bảo vệ sức khoẻ trong quá 

trình diễn ra Đại hội TDTT.  

7. Đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã:  

- Phụ trách toàn bộ phần diễu hành, biểu dương lực lượng tại Lễ khai mạc 

Đại hội và lựa chọn 03 đoàn viên tham gia diễu hành. 

- Phối hợp với công chức VHTT sắp xếp đội hình, hỗ trợ về chuyên môn 

theo đề nghị của các đơn vị tham gia Đại hội. 

- Chuẩn bị kiệu Bác, kiệu biểu tượng Đại hội và 50 cán cờ đuôi nheo cho lễ 

diễu hành Đại hội TDTT. 
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8. Cán bộ Đài truyền thanh xã:  

- Tăng cường tuyền truyền về Đại hội trên loa truyền thanh xã đến với toàn 

thể cán bộ nhân dân và tích cực hưởng ứng các hoạt động của Đại hội.  

- Phối hợp với Đoàn TNCSHCM xã trang trí, phục vụ thiết bị âm thanh, ánh 

sáng và phần nghi lễ khai mạc Đại hội, phục vụ cơ sở vật chất và các điều kiện 

đảm bảo cho Đại hội (sửa chữa, bảo dưỡng vệ sinh sân tập, phục vụ bàn ghế, nước 

uống, hoa tươi, làm biển tên các khối diễu hành). 

9. Các Trưởng thôn: Triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT đến toàn thể 

nhân dân trong thôn và thành lập đoàn VĐV tham gia Đại hội TDTT xã Đôn Phong 

lần thứ III năm 2021. 

Lưu ý: 

- Các ban, ngành đoàn thể xã, đơn vị tham gia diễu hành chủ động tuyển 

chọn lực lượng, bố trí thời gian tập luyện, lựa chọn trang phục, đạo cụ minh hoạ, 

viết lời thuyết minh về đơn vị mình (bản thuyết minh không dài quá 500 từ, gửi về 

UBND xã qua bà Phùng Thị Sim trước ngày 25/12/2020) và thực hiện kế hoạch 

tổng duyệt, biểu diễn chính thức theo kế hoạch của Đại hội. 

 - Mọi công việc được phân công trong Kế hoạch này phải chuẩn bị xong trước 

ngày 02/01/2020. 

 (Có danh sách phân công nhiệm vụ kèm theo). 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT xã Đôn Phong lần thứ III năm 2021 

của UBND xã Đôn Phong. Yêu cầu các thôn, các đơn vị, các ban, ngành, đoàn thể 

liên quan và cán bộ, công chức được phân công phụ trách tổ chức thực hiện tốt Kế 

hoạch này./.  

 

Nơi nhận: 
* Gửi bản điện tử: 

- UBND huyện; 

- Phòng VHTT huyện; 

- Trung tâm VH-TT&TT huyện; 

- TT Đảng ủy, TT HĐND xã; 

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- MTTQ và các đoàn thể xã; 

- Ban Công an, Ban CHQS xã; 

- Trạm Y tế xã; 

- 03 trường học; 

- Cán bộ, công chức được phân công trong KH. 

* Gửi bản giấy: 

- Các Trưởng thôn; 

- Lưu: VP, VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Triệu Phúc Tỵ 
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DANH SÁCH 

Phân công phụ trách các nội dung công việc tổ chức thi đấu các môn thể thao 
(Kèm theo Kế hoạch số:         /KH-UBND ngày       /12/2020 của UBND xã Đôn Phong) 

 

STT Họ và tên Chức vụ 

Nhiệm vụ 

được 

phân 

công 

Ghi chú 

I Tổ trọng tài môn bóng chuyền hơi (Ngày 12-13/01/2021): 

1 Đặng ứng Cát Chủ tịch Hội CCB xã Tổ trưởng Sân 1 (gốc trám) 

2 Cao Thịnh Hòa Phó CT UBMTTQ xã Tổ phó Sân 2 (cổng vào) 

3 Đào Xuân Sang Phó Bí thư đoàn xã Tổ viên Sân 1 

4 Lưu Văn Lu Giáo viên trường Tiểu học Tổ viên Sân 1 

5 Đào Ngọc Dân Phó CT HĐND Tổ viên Sân 2 

6 Đoàn Hồng Võ Công chức Tư pháp - Hộ tịch Tổ viên Sân 2 

II Tổ trọng tài môn cầu lông (Ngày 14/01/2021): 

1 Nguyễn Văn Lưu Chủ tịch Hội ND xã Tổ trưởng  

2 Cao Thị Đậm Công chức VP-TK xã Tổ phó  

3 Trịnh Xuân Tuyên Công chức VH-XH Tổ viên  

4 Hoàng Văn Sang Bí thư đoàn xã Tổ viên  

III Tổ trọng tài môn điền kinh (Ngày 12/01/2021): 

1 Đàm Văn Khởi Giáo viên trường Tiểu học Tổ trưởng  

2 Trịnh Xuân Thành CC ĐC-XD&MT xã Tổ phó  

3 Triệu La Doãn Giáo viên trường Tiểu học Tổ viên  

4 Hoàng Văn Cận CC ĐC-XD&MT xã Tổ viên  

IV Tổ trọng tài môn Bóng bàn (Chiều ngày 13/01/2021): 

1 Cà Duy Chung Hiệu trưởng trường THCS Tổ trưởng  

2 Phùng Thị Sim Công chức VH-XH Tổ phó  

3 Tô Thị Luyện  Chủ tịch Hội CTĐ Tổ viên  

V Tổ trọng tài môn đẩy gậy (Ngày 14/01/2021): 

1 Bùi Thanh Sỹ Cán bộ đài truyền thanh xã Tổ trưởng  

2 Cao Thịnh Dâng Người làm CT lâm nghiệp xã Tổ phó  

VI Chuẩn bị sân bóng chuyền hơi, sân cầu lông (Xong trước ngày 31/12/2021): 

1 Nguyễn Văn Lưu Chủ tịch Hội ND xã Tổ trưởng  

Hoàn thành công 

việc trong ngày 

29/12/2021 

2 Cao Thịnh Hòa  Phó CT UBMTTQ xã Tổ phó 

3 Bùi Thanh Sỹ Phó CHT BCHQS xã Tổ viên 

4 Hoàng Văn Sang Bí thư đoàn xã Tổ viên 

5 Đào Xuân Sang Phó bí thư đoàn xã Tổ viên 
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VII Tổ tiếp đón đoàn đại biểu, trang trí sân khấu: 

1 Trần Trung Dũng P. Hiệu trưởng trường TH Tổ trưởng 

Tiếp đón đoàn 

đại biểu đến dự 

(mặc áo dài); Đ/c 

Đậm; Thoa bê 

hoa, cờ lưu niệm 

Cho LĐ trao 

2 Cao Thị Đậm   Công chức  VP-TK xã Tổ phó 

3 Hoàng Thị Lan Giáo viên trường MN Tổ viên 

4 Ma Thị Niềm Giáo viên trường THCS Tổ viên 

5 Hà Thị Thoa Công chức KT-NS xã Tổ viên 

6 Triệu Ngọc Thiềm Giáo viên trường TH Tổ viên 

 Lộc Văn Hiếu Giáo viên trường THCS Tổ viên 

7 Tạ Thị Duyên  Chủ tịch Hội PN xã. Tổ viên 

8 Tô Thị Luyện  Chủ tịch Hội CTĐ Tổ viên 

VIII Tổ phục vụ loa đài, ánh sáng, sắp xếp bàn ghế (Ngày 12/01/2021): 

1 Bùi Thanh Sỹ Cán bộ đài truyền thanh Tổ trưởng  

2 Phan Công Trứ Công an viên Tổ phó  

3 Triệu Thị Thu Phó CT Hội PN xã Tổ viên  

4 Lưu Văn Lu Giáo viên trường Tiểu học Tổ viên  

5 Hoàng Văn Hồng Giáo viên trường Tiểu học Tổ viên  

IX Tổ dẫn chương trình, xây dựng kịch bản, lời dẫn: 

1 Phùng Thị Sim Công chức VH-XH Tổ trưởng  

2 Mai Quang Tuấn Công chức VP-TK xã Tổ phó 

3 Phượng Thị Thanh Giáo viên trường Mầm non Tổ viên 

X Tổ phục vụ hậu cần: 

1 Phùng Thị Sim Công chức VH-XH Tổ trưởng  

2 Tạ Thị Duyên Chủ tịch Hội LHPN xã Tổ viên  

3 Tô Thị Luyện Cán bộ Dân số xã Tổ viên  

XI Tổ Y tế: 

1 Cao Thị Lựu Phó trưởng Trạm YT xã Tổ trưởng  

2 Mã Thị Ngần Cán bộ Trạm YT xã Tổ phó  

3 Triệu Thị Thoa Cán bộ Trạm YT xã Tổ viên  
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