
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

XÃ LỤC BÌNH 

 

Số:         /KH-UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                

   Lục Bình, ngày          tháng 01 năm 2021 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Đại hội thể dục thể thao lần thứ III và  

tổ chức Hội xuân 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.          

Ủy ban Nhân dân xã Lục Bình xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội thể dục thể 

thao lần thứ III và tổ chức Hội xuân xã Lục Bình 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 Lục Bình. 

- 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 các cấp. 

- Nhằm ôn lại truyền thống, tạo không khí Mừng Đảng - Mừng xuân, mừng 

Đất nước đổi mới. 

2. Yêu cầu: 

- Huy động đông đảo cán bộ, các tầng lớp Nhân dân xã tham gia, tạo nên một 

phong trào rèn luyện sức khoẻ sâu rộng trong quần chúng Nhân dân. 

- Tổ chức đảm bảo nội dung, chương trình, an toàn, lành mạnh, hiệu quả, tiết kiệm. 

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA: 

Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và Nhân dân xã 

Lục Bình. 

III. NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM: 

1. Nội dung, quy mô: 

- Các môn tổ chức Đại hội thể dục thể thao: Bóng Chuyền da, Bóng chuyền 

hơi, Đẩy gậy, Kéo co, Cờ tướng. Quy mô tổ chức có quy chế riêng. 

- Các nội dung trong tổ chức Hội xuân: Tung còn, Hái hoa dân chủ và Văn 

nghệ, bịt mắt đánh trống và các Lễ dâng hương, dâng hoa tại Nhà bia… 
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- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao và du lịch huyện tổ chức Đêm 

diễn Văn nghệ và đốt lửa trại.  

2. Thời gian 

- Khai mạc: Vào hồi 13 giờ 30 phút, ngày 20/02/2021. 

- Bế mạc: 17 giờ 00 phút ngày 20/02/2021(tức ngày 9 tháng giêng năm Tân 

Sửu 2021). 

3. Địa điểm: Đình Chợ Cụm xã Lục Bình và Khu Dân cư mới. 

IV. KINH PHÍ, GIẢI THƯỞNG 

1. Kinh phí: Chi tư nguồn ngân sách phân bổ xã và nguồn chi thường xuyên 

sự nghiệp văn hóa thông tin thể thao; các nguồn từ hỗ trợ, xã hội hóa (nếu có). 

2. Giải thưởng: Các tập thể, cá nhân đạt giải nhất, nhì, ba. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

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

Tham mưu thành lập Ban Tổ chức, nội quy, quy chế; chủ trì xây dựng dự toán 

chi tiết, thanh toán kinh phí tổ chức Đại hội thể thao và tổ chức Hội xuân và các nội 

dung thuộc Ban Chỉ đạo. 

2. Công chức Tài chính - Kế toán xã:  

Phối hợp với Công chức VH-XH xã xây dựng dự toán và thanh toán  kinh phí 

tổ chức Đại hội thể thao và tổ chức Hội xuân. 

3. Trường Tiểu học, Trường Mầm non: 

Triển khai trong cán bộ, viên chức, học sinh biết được ý nghĩa của Đại hội thể 

dục thể thao và Hội xuân và huy động mọi viên chức, giáo viên, học sinh tham gia 

các hoạt động, các môn thi đấu. 

4. Công an xã, Ban CHQS xã: Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế 

hoạch bảo vệ an ninh, trật tự  trước, trong thời gian diễn ra Đại hội và tổ chức Đại hội 

và Hội xuân. 

5. Trạm Y tế xã:  

Xây dựng kế hoạch, phương án bảo vệ sức khoẻ, đảm bảo an toàn thực phẩm 

và phân công viên chức phục vụ trong quá trình diễn ra Đại hội và tổ chức Hội 

xuân gắn chặt phòng, chống dịch Covid-19 theo văn bản chỉ đạo cấp trên. 

6. Đề nghị Hội Phụ Nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh, Đoàn xã:  

Tuyên truyền đến hội viên, đoàn viên, Nhân dân biết được ý nghĩa, tầm quan 

trọng của Đại hội thể dục thể thao và Hội xuân và vận động mọi hội viên, đoàn 

viên, Nhân dân tham gia các hoạt động, thành lập các Đoàn tham gia môn thi đấu. 

7. Các ông, bà Trưởng thôn: Triển khai đến Nhân dân và tổ chức lập danh sách 

đăng ký các môn thi đấu, các tiết mục văn nghệ và trực tiếp làm Trưởng đoàn tham 

gia Đại hội TDTT và Hội xuân. 
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Lưu ý:  

- Các tổ chức, cá nhân tham gia các môn thi đấu, các tiết mục văn nghệ tự bố 

trí thời gian tập luyện, chuẩn bị trang phục. 

 - Thời gian đăng ký các môn, đội tham gia, các tiết mục văn nghệ xong trước 

ngày 05/02/2021. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Đại hội thể dục thể thao lần thứ III và tổ chức Hội xuân 

xã Lục Bình năm 2021. 

 
Nơi nhận: 
- 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; 

- Công an xã, Ban CHQS xã; 

- Trạm Y tế xã; 

- 02 trường học; 

- Cán bộ, công chức; 

* Gửi bản giấy: 

- Các Trưởng thôn; 

- Lưu: VP, VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Trí 
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