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KẾ HOẠCH 

Đại hội Thể dục Thể thao xã Kỳ Phong lần thứ IX năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 2018 /KH – UBND ngày 24 tháng 12 năm 2021 

của UBND huyện Kỳ Anh về việc tiếp tục tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao cấp 

xã lần thứ IX năm 2022, nhằm tiến tới đại hội TDTT toàn huyện sắp tới. Để Đại  

hội TDTT đạt kết quả cao,  Uỷ ban nhân dân xã ban hành kế hoạch tổ chức Đại 

hội TDTT lần thứ IX năm 2022 với những nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:  

1. Mục đích: 

- Đại hội TDTT xã Kỳ Phong lần thứ IX năm 2022 là hoạt động lớn 

nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hoá" và phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"; 

chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm trọng đại của quê hương, đất nước; động 

viên cổ vũ phong trào thi đua trong Cán bộ, Đảng viên và quần chúng nhân dân, 

phát triển con người toàn diện, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội bộ xã kỳ 

phong nhiệm kỳ 2020 – 2025 và NQ đại hội Đảng các cấp. 

- Thông qua Đại hội để phát triển rộng rãi phong trào tập luyện Thể dục 

- Thể thao, nâng cao sức khỏe, xây dựng đời sống văn hóa, góp phần đẩy mạnh 

sự nghiệp Thể dục - Thể thao trong giai đoạn mới. 

- Tuyển chọn các vận động viên tiêu biểu để tham gia thi đấu tại các giải 

ở huyện. 

2. Yêu cầu: 

         - Thông qua tổ chức đại hội TDTT nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, 

năng lực các hoạt động của các tổ chức, cá nhân về phong trào TDTT quần 

chúng. 

- Các ban ngành đoàn thể; Trường học; Trạm y tế; Cấp ủy, Ban cán sự 

các thôn xây dựng kế hoạch hoạt động và tham gia đầy đủ để Đại hội đạt kết quả 

tốt nhất. 

- Tổ chức Đại hội TDTT đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đảm 

bảo công tác phòng chống dịch COVID 19, tránh phô trương hình thức, tạo 

không khí vui tươi, phấn khởi trong đông đảo quần chúng nhân dân ở địa 

phương. 

II. QUY MÔ, NỘI DUNG,TRANG PHỤC,THỜI GIAN,ĐỊA ĐIỂM 

TỔ CHỨC 

1. Quy mô:  
+ Đại biểu cấp huyện; 06 người Đại diện lãnh đạo UBND huyện ( Đoàn 

công tác chỉ đạo theo QĐ 575 của ban thường vụ huyện ủy, lãnh đạo phòng 

VHTT- Trung tâm văn hóa huyện) 

+ Đại biểu cấp cơ sở: Toàn thể cán bộ xã (Bí thư, Phó Bí thư, Trưởng 

thôn, Phó Trưởng thôn, trưởng các đoàn đạt giải, Ban giám hiệu 3 trường học, 

Trạm trưởng trạm Y tế, đại diện các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn) 



2. Nội dung thi đấu thể thao các môn bắt buộc: 

- Chạy việt giã           (Đoàn TN ) 

- Giải cờ tướng          (Hội Nông Dân xã). 

- Giải kéo có nữ         (Hội LHPN xã.) 

- Bóng chuyền hơi      ( Hội người Cao Tuổi xã) 

4. Thời gian: (dự kiến) 

- Đại hội Chính thức: 1 buổi :Dự kiến cuối tháng 3/2022. 

- Các môn thi đấu TT dự kiến khai mạc từ ngày 12 tháng 3/2022.  

- Thi đấu các môn: Đã có điều lệ cụ thể thông báo ở các giải TT. 

5. Địa điểm Lễ khai mạc: Tại sân vận động UBND xã 

III. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH LỄ KHAI MẠC ĐẠI HỘI: 

1. Ổn định tổ chức,  

3. Nghi lễ: Chào cờ, cử Quốc ca; 

5. Đọc diễn văn khai mạc; 

6. Báo cáo kết quả hoạt động TDTT giai đoạn 2017 - 2022 

7. Tuyên thệ của VĐV – Tổ trọng tài; 

8. Trao cờ lưu niệm các đơn vị tham gia đại hội thể thao; 

9.  Ý kiến phát biểu của lãnh đạo huyện 

IV. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ: 

1.  Tiểu ban chuyên môn đảm nhiệm: 

- Thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức và các tiểu ban phục vụ đại hội 

TDTT năm 2022. 

- Soạn thảo các loại văn bản: Diễn văn khai mạc; tuyên thệ của ban trọng 

tài; của vận động viên, xây dựng kịch bản Lễ khai mạc chi tiết 

2. Tiểu ban hậu cần, lễ tân, cơ sở vật chất đảm nhiệm: 

- Lập danh sách và gửi giấy mời đại biểu tham gia dự Lễ khai mạc Đại 

hội TDTT năm 2022; 

- Chuẩn bị một số cơ sở vật chất tại buổi khai mạc như: Bục phát biểu; 

nước uống; bàn ghế; khăn trãi bàn; Trang trí, loa máy, khánh tiết, khẩu hiệu 

băng rôn, cờ, đảm bảo các điều kiện phục vụ cho Lễ khai mạc. 

- Chuẩn bị kinh phí tổ chức các hoạt động Thể thao phục vụ đại hội 

3.  Tiểu ban Tuyên truyền đảm nhiệm: 

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội 

- Thiết kế ma két và thực hiện công tác trang trí khánh tiết nơi diễn ra 

khai mạc Đại hội TDTT  

- Tổ chức tuyên truyền Đại hội qua nhiều hình thức như: Thông tin đại 

chúng, băng rôn khẩu hiệu, cờ đuôi nheo… 

- Đánh giá chất lượng của các tập thể tham gia Lễ khai mạc, thi đấu và 

đề xuất khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc để cuối năm 

khen thưởng. 

- Bố trí tăng âm loa máy, hệ thống điện. 

4.  Tiểu ban an ninh trật tự đảm nhiệm: 

- Xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự tại buổi khai mạc cũng như 

các môn thi đấu trong chương trình Đại hội TDTT năm 2022. 

 - Bố trí lực lượng cán bộ Y tế và cơ sở vật chất để sơ cứu ban đầu (nếu có). 

5. Hội phụ nữ: (Tổ chức giải kéo co) 

- Tham gia đoàn của khối 8 người. Trang phục: Mặc áo dài truyền thống. 



6. Đoàn thanh niên: (Tổ chức giải chạy việt dã 500m). 

- Tham gia đoàn diểu hành của khối 8 người, trang phục áo Thanh niên 

Việt Nam. 

- Hội Nông Dân: ( Tổ chức giải cờ tướng). 

- Tham gia đoàn của khối 8 người. 

7. Hội Cựu Chiến Binh:  

- Tham gia đoàn của khối 8 người, trang phục theo truyền thống của hội. 

8. Hội người cao tuổi: ( Tổ chức giải bóng chuyền hơi). 

- Tham gia đoàn của khối 8 người, trang phục theo truyền thống của hội. 

9. Lực lượng dân quân – Công an: 

- Tham gia đoàn của khối 8 người, trang phục theo quy định của ngành. 

- Lực lượng Công An cử lực lượng làm công tác an ninh trật tự. 

10. Trường THCS Phong Bắc:  

- Cử 40 em tham gia diểu hành ở khối cờ Hồng Kỳ. 

11. Ngành Y Tế - Giáo dục: 

 - Tham gia đoàn của khối 8 người, trang phục theo truyền thống của 

ngành Y Tế.và trường Tiểu học.(Nhà trường đại diện các Cô, thầy). 

            12. Trường Mầm Non:  

             - Cử 10 cô cầm bảng tên các khối . 

- Thời gian tổ chức: sau khai mạc đại hội: 

- Chung kết chạy việt dã. 

- Tổ chức trao thưởng các giải thể thao 

V. MỘT SỐ NỘI DUNG KHÁC 

1. Ban tổ chức, các Tiểu ban xây dựng kế hoạch trình ban chỉ đạo trước 

ngày 10/3/2022. 

- Ban tổ chức đại hội xây dựng chương trình, nội dung,chi tiết kịch bản, 

và chương trình tập duyệt, họp triển khai và giao nhiệm vụ các tiểu ban. 

- Ngành VH phối hợp ban ngân sách xã lập dự toán kinh phí trình để 

trình ban thường vụ.  

Trên đây là kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao xã Kỳ Phong lần 

thứ IX năm 2022. Yêu cầu các tập thể, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm 

túc để Đại hội thành công tốt đẹp./. 
Nơi nhận:  
- Phòng VHTT huyện; 

- Trung tâm VHTTTT&DL huyện; 

- Đoàn công tác chỉ đạo xã theo QĐ 575; 

- Thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND, UB MTTQ xã; 

- Trưởng các ban ngành đoàn thể xã; 

- Cấp ủy, Ban cán sự các thôn; 

- Các Trường học; Trạm y tế; 

- Các Doanh nghiệp,  Hợp tác xã, Tổ hợp tác; 

- Lưu: VP. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN    

CHỦ TỊCH 
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