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KẾ HOẠCH 

Tham gia các hoạt động Đại hội Thể dục thể thao huyện Trực Ninhlần thứ IX, 

Tuần lễ Văn hóa -Thể thao truyền thống huyện năm 2022 
 

Thực hiện Kế hoạch số 58/ KH-UBND ngày 08/8/2020 của UBND huyện về 

việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao huyện Trực Ninhlần thứ IX, Tuần lễ Văn hóa -

Thể thao truyền thống huyện năm 2022. UBND thị trấn Cát Thành xây dựng kế hoạch 

tổ chức thực hiện như sau: 

1. Mục đích:  

- Tạo khí thế thi đua sôi nổi thiết thực chào mừng Kỷ niệm 77 năm Ngày Cách 

mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng 

hoà XHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2022), đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu 

nước, tích cực học tập, lao động sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.  

- Phát triển phong trào tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khoẻ, nâng cao 

đời sống văn hoá tinh thần và phát huy tình đoàn kết, giao lưu học hỏi giữa các đơn vị 

với nhau;  

- Tạo điều kiện đểphát triểnđa dạng các hoạt động thể dục thể thao, tạo sân chơi 

giải trí lành mạnh, bổ ích góp phần nâng cao sức khỏe người dân và làm phong phú 

đời sống tinh thần của bà con nhân dân.  

2. Yêu cầu:  

- Các hoạt động tổ chức theo phương châm “Vui tươi, lành mạnh, đoàn kết, an 

toàn, tiết kiệm” và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội của địa phương.  

- Các đoàn tham dự thi đấu các môn tại Đại hội TDTT tại huyện phải chấp 

hành Điều lệ giải. Tham gia giải với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, đúng 

đối tượng.  

II.Nội dung 

1. Công tác chuẩn bị 

- Xây dựng, triển khai Kế hoạch và thành lập Ban tổ chức các hoạt động văn 

hóa, thể thao tham gia Đại hội, hoàn thành trước ngày 13/8/2022. 

- Tổ chức và phát động nhân dân treo cờ Tổ quốc vệ sinh đường làng ngõ xóm; 

tích cực tuyên truyền bằng nhiều hình thức trên hệ thống đài truyền thanh, Trang 

thông tin điện tử, bằngkhẩu hiệu,pa nô, áp phích, băng zôn; thời gian thực hiện từ 

ngày 15/8/2022 đến ngày 10/9/2022 chào mừng kỷ niệm 77 năm cách mạng tháng 8 

và Quốc khánh 2/9, nội dung tuyên truyền: 

+ Ôn lại lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc, lịch sử ra đời của Đảng cộng 

sản Việt Nam và quá trình lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa giành 

chính quyền.  

+ Tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của Lực lượng vũ trang nhân dân qua 

các giai đoạn Cách mạng Việt Nam và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 
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quốc”. 

+ Tuyên truyền về lịch sử hình thành của Đảng bộ. Những kết quả đạt được 

trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính 

trị của địa phương; đặc biệt những điển hình tiên tiến trong phong trào xây dựng nông 

thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.  

- Ra quân làm vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan khu trung tâm thị trấn, 

cơ quan, đơn vị, trường học, khu dân cư và tổ chức giải tỏa các vi phạm hành lang an 

toàn giao thông trên các trục đường tỉnh lộ, huyện lộ, trục đường chính địa phương 

quản lý hoàn thành trước ngày 19/8/2022. 

2. Triển khaicác hoạt động của thị trấn tham gia Đại hội TDTT huyện 

Trực Ninh lần thứ IX, Tuần lễ Văn hoá - Thể thao truyền thống huyện năm 

2022: 

2.1. Chọn cử các đội tuyển tham gia 

- Hoạt động thể thao:Chọn cửđoàn vận động viên tham gia Lễ Khai mạc Đại 

hội và chuẩn bị các điều kiện tham gia thi đấu 6 môn thể thao tại huyện gồm: môn 

bóng đá nam, kéo co, bóng bàn, cầu lông, chạy việt dã. Đăng ký các môn thi đấu và 

gửi danh sách lực lượng tham gia diễu hành, thi đấu với Ban Tổ chức Đại hội (qua 

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện)trước ngày 20/8/2022. 

- Hoạt động văn nghệ:Tổ chức triển khai câu lạc bộ chèo thị trấn, câu lạc bộ 

văn hóa văn nghệ Bắc Đại II, đội văn nghệ thị trấn tập luyện chọn 1 tiết mục xuất sắc 

để tham gia Hội diễn văn nghệ quần chúng tại huyện. 

2.2.Thời gian tham gia Đại hội TDTT huyện Trực Ninh lần thứ IX, Tuần lễ 

Văn hoá - Thể thao truyền thống huyện năm 2022 

-Thời gian tổ chức Đại hội TDTT huyện Trực Ninh lần thứ IX, Tuần lễ Văn 

hoá - Thể thao truyền thống huyện năm 2022: Từ ngày24/8/2022 đến 29/8/2022. 

+ Lễ khai mạc Đại hội từ 7 giờ ngày 28/8/2022. 

+ Bế mạc từ 16 giờ 30 ngày 29/8/2022. 

- Nội dung các hoạt động đoàn Cát Thành tham gia: 

+ Tổ chức thi đấu thể thao6 môn, gồm:  

* Bóng đánam (thi đấu tại Sân vận động huyện) – Câu lạc bộ bóng đá Cát 

Thành. 

* Bóng bàn (thi đấu tại tiền sảnhNhà Văn hóa huyện) - Vận động CLB Bóng 

bàn TDP Hồng Thịnh, TT Cát Thành. 

* Kéo co (thi đấu tại sân Nhà Văn hóa huyện) - Vận động viên giáo viên Tiểu 

học, THCS 

* Cầu lông:(thi đấu tại sân cầu lông của Huyện ủy và UBND huyện) – Vận 

động viên giáo viên Tiểu học, THCS; Đội cầu lông thị trấn. 

* Đi bộ nhanh (thi đấu tại sân Nhà Văn hóa huyện) – Vận động viên người cao 

tuổi 

* Chạy việt dã: VĐV thị trấn Cát Thành 

+Tổ chức Hội diễn văn nghệ quần chúng tại Nhà Văn hóa huyện từ 13 giờ 30 

phút ngày 29/8/2022 gồm 1 tiết mục xuất sắc. 

 - Lực lượng tham gia: 
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 +. Thành lập01 Đoàn tham gia diễu hành tại Lễ khai mạc là vận động viên thi 

đấu các môn tại Đại hộitham gia 6 môn thể thao gồm: Bóng đá, kéo co; cầu lông; 

bóng bàn, đi bộ nhanh, Chạy Việt dã). 

 2.3.Tổ chức rút kinh nghiệm 

 Báo cáo tổng kết, rút kinh nghiệm và khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu 

trong thực hiện Kế hoạch tổ chứcĐại hội. 

 2.4. Kinh phí 

Kinh phí tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao sử dụng trong dự toán ngân 

sách của đơn vị được giao năm 2022, nguồn kinh phí bổ sung và nguồn kinh phí huy 

động hợp pháp khác. 

III. Tổ chức thực hiện 

Ban Văn hóa và Thông tin:  

- Tham mưu giúp UBND thị trấn thành lậpBan Tổ chức tham dựĐại hội do 

đồng chí Chủ tịch UBND thị trấn làm Trưởng ban, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị 

trấn phụ trách văn hóa - xã hội làm phó ban thường trực;đồng chí Công chức văn hóa 

thông tin - TDTT phó ban; trưởng các ban, ngành đoàn thể chính trị-xã hội, cơ quan, 

trường họclà ủy viên. 

- Ban Văn hóa-Thông tin và Thể thao thị trấn, Văn phòng HĐND-UBND tham 

mưu xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch và các văn bản. 

- Tham mưu giúp UBND thị trấn xây dựng báo cáo tổng kết, rút kinh nghiệm 

trongthực hiện Kế hoạch tổ chứcĐại hội. 

- Chuẩn bị thậttốt các điều kiện để các vận động viêntham gia các hoạt động 

tạiĐại hội. Phương tiện đi lại, trang phục tham gia diễu hành, thi đấu. 

- Kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các câu lạc bộ, các vận động viên thực hiện Hội 

diễn văn nghệ, các môn thi đấu thể thao ở huyện; tổ chức tuyên truyền, trang tríbăng 

zôn tại khu trung tâm thị trấn;biên tập bài tuyên truyền đưa tin các hoạt động Đại 

hộitrên các phương tiện thông tin đại chúng gồm đài truyền thanh, công thông tin điện 

tử. 

- Căn cứ Kế hoạch của UBND thị trấn; các ban ngành, đoàn thể theo chức năng 

nhiệm vụ xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch và cử lực lượng tham gia Đại hội đảm 

bảo yêu cầu đề ra./. 

Nơi nhận: 

-UBND huyện; 

- Phòng Văn hóa -TT&DL; 

- Thường trực Đảng ủy, HĐND; 

- Thường trựcUBND, Ủy ban MTTQVNthị trấn; 

- Thành viên Ban tổ chức; 

- Các đơn vị TDP, cơ quan, trường học; 

- BBT Cổng thông tin điện tử thị trấn; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Chung 

 

 

 

 



4 
 

KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

(Kèm theo Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày10 tháng 8 năm 2022  

của UBND Thị trấn Cát Thành) 

 

- Nhiệt liệt chào mừng 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công 

(19/8/1945 - 19/8/2022) và Quốc khánh Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

(02/9/1945 - 02/9/2022)!  

- Đảng bộ, nhân dân thị trấn Cát Thành quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộthị trấn lần thứ XIV! 

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 

- Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! 

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! 

- Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại! 

- Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc! 

- Khỏe để lập nghiệp và giữ nước! 

- Đoàn kết-Trung thực- Cao thượng- Tiến bộ! 

- Nhanh hơn- Cao hơn- Mạnh hơn! 
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