UBND PHƯỜNG YÊN THẾ
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI TDTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 26/KH-BTC

Yên Thế, ngày 12 tháng 03 năm 2021

KẾ HOẠCH
Tổ chức đại hội TDTT lần thứ VI năm 2021
Tiến tới Đại hội TDTT Thành phố Pleiku lần thứ IX năm 2021
Thực hiện Hướng dẫn số 12/HD-UBND ngày 30/9/2020 của Ủy ban nhân
dân thành phố Pleiku về việc Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở, tiến đến
Đại hội Thể dục thể thao thành phố Pleiku năm 2021.
Thực hiện Kế hoạch số 3508/KH - UBND ngày 17 tháng 12 năm 2020 của
UBND Thành phố Pleiku về việc tổ chức Đại hội TDTT hai cấp Thành phố Pleiku
lần thứ VI năm 2021.
Ban tổ chức Đại hội TDTT phường Yên Thế xây dựng kế hoạch tổ chức Đại
hội TDTT phường Yên Thế lần thứ VI năm 2021 cụ thể như sau:
I/ Mục đích – Yêu cầu:
1. Mục đích:
Lập thành tích chào mừng, các ngày lễ lớn của đất nước, các ngày kỷ niệm
truyền thống của địa phương: Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn
luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” nhằm phát động phong trào tập luyện
TDTT quần chúng rộng rãi trong nhân dân, đồng thời giữ gìn và phát huy các môn
thể thao dân tộc, trò chơi dân gian truyền thống của địa phương. Phấn đấu nâng
cao thành tích thể thao, chuẩn bị lực lượng vận động viên tham gia Đại hội TDTT
thành phố Pleiku lần thứ VI năm 2021.
2. Yêu cầu.
Vận động đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, tạo ra khí thế và chất
lượng mới của phong trào tập luyện TDTT ở địa phương.
Thông qua việc tổ chức đại hội TDTT để củng cố và nâng cao tinh thần
trách nhiệm, trình độ tổ chức của đội ngũ cán bộ, tăng cường sự phối hợp của các
ngành, các tổ chức chính trị xã hội, các hội đoàn thể, nhằm nâng cao và đẩy mạnh
phong trào TDTT trong quần chúng nhân dân.
II/ Nhiệm vụ cụ thể.
1. Đối với cấp phường.
- Quyết định Thành lập Ban tổ chức đại hội TDTT

- Xây dựng kế hoạch Đại hội, chương trình thi đấu.
- Ban hành điều lệ chung và điều lệ từng môn.
- Thành lập tổ trọng tài.
- Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban tổ chức phụ trách địa bàn và từng
bộ môn thể thao.
- Lập dự trù kinh phí phục vụ cho đại hội.
- Tổ chức thi đấu một số môn trước.
- Khai mạc Đại hội, tổ chức thi đấu những môn còn lại.
- Bế mạc đại hội.
- Biên soạn các bảng tóm tắt thành tích của các đoàn tham gia diễu hành
trong đại hội gửi lên cấp trên, tham gia Đại hội TDTT cấp thành phố.
2. Đối với các Tổ dân phố, làng.
- Tổ chức lựa chọn vận động viên, tiến hành tập luyện, phân công cán bộ
phụ trách chung và từng bộ môn.
(Đề nghị các tổ dân phố, làng Brukngol làm báo cáo tóm tắt thành tích của tổ
mình trong 5 năm gửi về BTC Đại hội trước ngày 25 tháng 5 năm 2021 để chuẩn
bị cho diễu hành khai mạc Đại hội).
III/ Các môn thi đấu.
Đại hội TDTT phường Yên Thế lần thứ VI tổ chức thi đấu 06 môn gồm:
Bóng chuyền, Cờ tướng, Bắn nỏ, Đẩy gậy, Điền kinh và Kéo co.
IV/ Thời gian và địa điểm (Dự kiến)
1. Tổ chức các bộ môn trong Đại hội.
1. Bóng chuyền

4. Bắn nỏ

2. Đẩy gậy

5. Điền kinh

3. Cờ tướng

6. Kéo co

2. Thời gian tổ chức khai mạc Đại hội
Khai mạc Đại hội dự kiến vào khoảng giữa tháng 6/2021 (sẽ thông báo cụ
thể sau).
Địa điểm tổ chức khai mạc Đại hội: tại trụ sở HĐND – UBND phường Yên
Thế (811 – Phạm Văn Đồng).
3. Thời gian thi đấu: trước khai mạc khoảng 10 ngày sẽ tổ chức thi đấu tất
cả các môn . Ngày khai mạc sẽ có lịch cụ thể thi đấu chung kết môn: Bóng chuyền,
kéo co, đẩy gậy.

- Địa điểm khai mạc tại sân HĐND - UBND Phường Yên Thế (811 Phạm
Văn Đồng, thành phố Pleiku, Gia Lai).
V/ Kinh phí
- Các Tổ dân phố, làng tự túc hoàn toàn về kinh phí khi tham gia Đại hội
TDTT.
- Ban tổ chức đảm bảo kinh phí tổ chức và giải thưởng.
VI/ Tổ chức thực hiện.
- Đề nghị các Ban ngành, đoàn thể tăng cường phối hợp, vận động đoàn
viên, hội viên của mình tham gia theo đội hình các Tổ dân phố, làng.
- Nhận được kế hoạch này, đề nghị các ban ngành, đoàn thể, các Tổ dân phố,
làng báo cáo cấp uỷ chi bộ. Đồng thời phối hợp triển khai thành lập đội tuyển tham
gia đại hội. Đăng ký theo hướng dẫn nộp về ban tổ chức (Qua Công chức Văn hóa
- xã hội phường).
VII/ Phân công thành viên Ban tổ chức Đại hội phụ trách địa bàn.

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Trần Đại Trí

Trưởng ban

2

Sử Thị Thu Hòa

Phó ban trực

3

Nguyễn Trung Phương Thành viên

4

Nguyễn Thị Hiền

Thành viên

5

Trương Văn Lưu

Thành viên

6

Trần Thị Xuyến

Thành viên

7

Lê Hoàng

Thành viên

8

Nguyễn Hoàng Cầm

Thành viên

9

Trần Lê Khánh

Thành viên

10

Lê Gia Đô

Thành viên

11

Nguyễn Minh Chiến

Thành viên

Phụ trách địa bàn
Phụ trách chung
Phụ trách Làng Brukngol

Phụ trách Tổ 3

Phụ trách Tổ 1

Phụ trách Tổ 8

Phụ trách Tổ 10

12

Vũ Thị Sim

Thành viên

Phụ trách Tổ 6

13

Lê Thị Thủy

Phó ban

14

Đặng Quang Nhã

Thành viên

15

Nguyễn Văn Hùng

Thành viên

16

Hồ Đức Công

Thành viên

17

Trương Minh

Thành viên

18

Lê Văn Thành

Thành viên

19

Nguyễn Tôn Hoàng

Thành viên

20

Nguyễn T. Thu Hương Thành viên

21

Đỗ Hồng Quang

22

Các ông (bà) Tổ trưởng Tổ dân phố, làng phụ trách địa bàn mình, Các
thành viên Ban tổ chức được phân công phụ trách địa bàn cần phối
hợp, giúp đỡ Tổ dân phố, làng lựa chọn vận động viên, thành lập đội
tuyển và đăng ký với Ban tổ chức đúng thời gian quy định.

Phụ trách Tổ 2

Thành viên

Phụ trách Tổ 5

Phụ trách Tổ 4

Phụ trách Tổ 9

Phụ trách Tổ 7

Ban tổ chức rất mong nhận được sự quan tâm, lãnh đạo của các cấp uỷ chi
bộ, sự phối hợp chặt chẽ giữa các Tổ dân phố, làng với các ban, ngành, đoàn thể,
vận động quần chúng nhân dân tham gia đầy đủ các môn thi đấu, góp phần cho đại
hội TDTT phường Yên Thế lần thứ VI năm 2021 thành công tốt đẹp.
Nơi nhận:
- BCĐ thành phố (b/c);
- TT Đảng uỷ, TT HĐND phường (b/c);
- Các thành viên BTC (t/h);
- Các Tổ dân phố, làng (t/h);
- Lãnh đạo UBND (chỉ đạo);
- Lưu: BTC.

TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG
Trần Đại Trí

