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Trực Cường, ngày 17 tháng 8 năm 2022 

 
KẾ HOẠCH 

Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao xã Trực Cường 

chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2022) 

và Quốc khánh (02/9/1945-02/9/2022) 

 

Thực hiện Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 08/8/2022 của UBND huyện 

về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao huyện Trực Ninh. Được sự thống nhất 

chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã tổ chức Đại hội TDTT xã 

Trực Cường chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 

02/9 như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

- Nhằm tạo không khí thể thao sôi nổi và sân chơi lành mạnh rèn luyện 

sức khỏe, nâng cao năng lực thể chất, vận động cho cán bộ và nhân dân trong 

địa bàn xã. 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 77 

năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/09 góp phần thực hiện tốt cuộc 

vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phong trào 

‘Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 

 - Thông qua đại hội góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, tăng 

cường tinh thần giao lưu, đoàn kết, học hỏi giữa các đơn vị.      

2. Yêu cầu:  

- Đề cao trách nhiệm của Đảng, chính quyền và toàn xã hội đối với công 

tác văn hóa, TDTH. 

- Đại hội tổ chức trang trọng, tiết kiệm, an toàn có quy mô hình thức phù 

hợp với điều kiện kinh tế- xã hội, thuần phong mỹ tục của địa phương. 

II- NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Công tác chuẩn bị, tuyên truyền 

- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch và thành 

lập Ban tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tham gia đại hội. 

- Tổ chức và phát động nhân dân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, tuyên truyền 

bằng nhiều hình thức trên đài truyền thanh, trang thông tin điện tử, khẩu hiệu, pa 

nô, áp phích, băng zôn từ ngày 17/8/2022 đến ngày 10/9/2022. 

- Ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan khu trung tâm xã, cơ 

quan, đơn vị, trường học, khi dân cư. 



 2. Công tác tổ chức các hoạt động 

2.1 Tổ chức Đại hội TDTT xã Trực Cường từ ngày 01/9/2022 đến 

03/9/2022. 

- Lễ khai mạc Đại hội từ 14 giờ ngày 01/9/2022 

- Bế mạc 17 giờ ngày 03/9/2022 

2.2 Nội dung các hoạt động 

- Tổ chức thi đấu thể thao 5 môn, gồm: 

+ Hội người cao tuổi chủ trì các môn: 

* Cờ tướng: 8 vận động viên thi đấu theo hình thức đấu loại trực tiếp (thi 

đấu tại UBND xã Trực Cường). 

* Cầu lông: 8 vận động viên thi đấu theo hình thức đấu loại trực tiếp (thi 

đấu tại Nhà văn hóa xóm Đức Long cũ). 

* Xe đạp chậm: 7 vận động viên thi đấu tại đường trục xóm Thám Nghĩa 

* Đi bộ nhanh: 7 vận động viên thi đấu tại đường trục xóm Thám Nghĩa 

+ Đoàn Thanh niên chủ trì môn: 

 Bóng đá nam: 7 đội tham gia bốc thăm 2 bảng thi đấu vòng tròn tính điểm 

(thi đấu tại Sân vận động xã Trực Thái) 

+  Hội phụ nữ xã tổ chức giao lưu văn nghệ tại Hội trường Nhà văn hóa xã 

từ 14 giờ 30 phút ngày 01/9/2022. 

2.3. Lực lượng tham gia:  

Các cơ quan, ban ngành đoàn thể, doanh nghiệp trong địa bàn xã. 

2.4. Kinh phí 

Kinh phí tổ chức các hoạt động văn hóa, thẻ 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. Cơ cấu giải thưởng 

1. Môn cờ tướng:  gồm 1 giải nhất trị giá giải thưởng 200.000đ và một giải 

nhì trị giá giải thưởng 100.000đ. 

2. Môn cầu lông: gồm 1 giải nhất trị giá giải thưởng 200.000đ và một giải 

nhì trị giá giải thưởng 100.000đ. 

3. Môn đi bộ nhanh: gồm 1 giải nhất trị giá giải thưởng 300.000đ, một giải 

nhì trị giá giải thưởng 200.000đ và một giải ba trị giá giải thưởng 100.000đ. 

4. Môn đi xe đạp chậm gồm 1 giải nhất trị giá giải thưởng 300.000đ, một 

giải nhì trị giá giải thưởng 200.000đ và một giải ba trị giá giải thưởng 100.000đ. 

5. Bóng đá nam:  

+ 01 giải nhất: Cúp + HCV+ Cờ lưu niệm + 1.500.000đ 

+ 01 giải nhì: Cờ lưu niệm + 1.000.000đ 

+01 giải vua phá lưới: Cờ lưu niệm + 100.000đ 

+ 01 giải thủ môn xuất sắc nhất: Cờ lưu niệm + 100.000đ. 



VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Công chức Văn hóa thể dục thể thao tham mưu cho UBND xã thành lập 

Ban Tổ chức Đại hội do đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban, đồng 

chí Công chức Văn hóa thể dục thể thao làm Phó ban, trưởng các ban ngành, 

đoàn thể là ủy viên. 

- Công chức văn hóa xã chuẩn bị nội dung, chương trình, lịch thi đấu và 

các điều kiện đảm bảo cho việc tổ chức đại hội thể dục thể thao. 

- Các đơn vị gửi danh sách các vận động viên thi đấu các môn thể thao về 

Ban Tổ chức niêm yết danh sách và sắp xếp lịch thi đấu trước ngày 25/8/2022. 

- Các vận động viên căn cứ kế hoạch để tổ chức tập luyện và chuẩn bị tốt 

các điều kiện để tham gia thi đấu đạt kết quả cao. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao xã Trực Cường 

chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2022) 

và Quốc khánh (02/9/1945-02/9/2022). UBND xã đề nghị các cơ quan, ban 

ngành đoàn thể và các bộ phận liên quan nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Phòng Văn hóa – Thông tinh Huyện;  

- Thường trực Đảng ủy, HĐND xã; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; 

- Trang thông tin điện tử xã; 

- Lưu VT. 

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 
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