
UBND HUYN KIM SON 
BTC DAJ HQI TDTT 

LAN THII VII NAM 2021 

CONG HOA xA HO!  CHU NGHiA VIT NAM 
Dc1p-Tirdo-Hnh phuic 

   

S:  04  /KH-BTC Kim &Yn,  ngày22  tháng 4 näm 2022 

KE HOACH 
Ti chile Di hi The diic th thao huyn Kim So'n 

lan thil VII nãm 2021 

Can cr K hoach s 89/KH-UBND ngày 04/9/2020 cüa UBND tinh 
Ninh BInh v t chüc Dai hôi TDTT các cp tinh Ninh BInh 1n thi:r VII 
(2021-2022) và tham gia Dai  hi Th thao toàn quc lAn thir IX näm 2022; 
Kê hoach so 151/KH-UBND ngày 30/10/2020 cüa UBND huyn Kim Scm ye 

vic t chüc Dai  hi TDTT các cAp huyn Kim Scm lAn thir VII nãm 2021. 
Ban T chi.rc Dai  hi Th dic th thao xây drng k hoach t chirc Dii 

hi The diic th thao huyn Kim Scm lAn thu VII närn 2021, nhi.x sau: 
I. MIJC IMCH YEU CAU 
1. Muc dich 
- Dai  hi Th diic th thao (TDTT) huyn Kim Scm lAn thir VII nàm 

2021 là dçt hoat dng TDTT rng lan cüa dông dão quAn chüng nhân dan, 
1.p thành tIch chào mmg K' nim 75 näm ngày thành 1p Dãng b huyn 
Kim Scm, tin tói Dai  hi TDTT tinh Ninh BInh lAn thir VII và Dti hi TDTT 
toàn quôc nàm 2022. 

- Dánh giá kt qua phát trin sir nghip TDTT giai dotn 2017- 2021 và 
thông qua Dai  hi tuyn chçn vn dng viên (VDV)tiêu biu cüa huyn tham 
gia Dai  hi TDTT tinh Ninh BInh lAn thir VII nàm 2022. 

- Tang cu&ng sr lãnh d.o cüa Dáng và nâng cao nhn thrc cüa các cAp, 
các ngành và dông dão tAng l&p nhân dan v &r?ing li, quan ctiêm cüa Dáng, 
Nhà nuac di vâi cong tác TDTT trong tInh hinh mâi, ti's do tao  sr phôi hqp 
chat ché gifla các cAp các ngành, các t chi'rc xâ hi, tao  diu kin thuan  lçii v 
c sà 4t chAt, kinh phi cho TDTT theo huang xã hi hoá phiic vi thit thirc 
d?iii sng cüa nhân dan. 

A 2. Yeu cau 
- Vic t chüc Dai  hi phãi dam bão trang tr9ng, an toàn, ti& kim, chat 

lucing, hiu qua, chAp hành diing Lut và Diu l. Dc bit phãi th hin duçc 
tInh quAn chüng vói tinh thAn "Doàn kt, trung thirc, cao thuçmg và tin b". 

- Dam bâo các xã, thj trAn, các Co quan dcrn vj, truông hçc cüa huyn 
(Ban CHQS, Cong an, GD&DT, Y t, MTTQ và các doàn the) tham gia tai  L 
khai mac;  100% các xà, thj trAn cO doàn vn dng viên tiêu biu tham gia, mi 
doàn tham gia thi dAu tôi thik 04 mon trong thng s mon thi dAu cüa Di hi. 



- Thông qua Dai  hi hra ch?n các vn dng viên tiêu biêu cüa huyn 
tham gia thi dtu t?i Dai hi TDTT tinh Ninh BInh 1n thir VII näm 2022 dam 
bão an toàn và giành thành tIch cao. 

II. NQI DUNG THVC HIN 
1. Thôi gian ti chfrc Dii hi 
- Thii gian t chüc các mon thi du: Các mon thi dtu cia Dai  hi sè 

k& thüc dn ht tháng 5/2022. 
- Khai mac Dai hi: Sang ngày 29/5/2022 ('Ch nht). 

2. Da  diem khai mc 
San Trung tam VH-TT&TT huyn (rgp Kim Máu). 
3. Ni dung khai mc D,i hi 
Khai mac Dai hi TDTT gm 2 phn: Ph.n L khai mac  và phn dông 

din chào müng Dai  hi. 
3.1. Thành phin Ehani gia: 
Dir kiên các doàn, sO luqng ngi.thi cüa mi doàn tham gia tai  Lé khai 

mac Dai hi là 15 ngui, thu tir nhu 

Stt Ten di, khi, các xii Stt Ten di, khi, các xã 
1 Di ci To quc 23 Xã Nhix Hôa 
2 Di ci Th thao 24 Xä Quang Thin 
3 Di kiu ãnh Bác Ho 25 Xã Dng Hi.róng 
4 Di kiu biu tuçing Th thao 26 X Kim ChInh 
5 Di Hng kS' 27 Th tr.n Phát Diem 
6 Kh,i Quân sir 28 Xä Th.rcmg Kim 
7 Khi Cong an 29 Xã Lixu Phrning 
8 Ngành Giáo dic 30 Xã Tan Thành 
9 Ngành Y t 31 X Yen Lc 
10 M.t trn To qu& 32 Xã Lai Thành 
11 Hi Cru Chin binh 33 Xã Djnh Hóa 
12 Lien doàn Lao dng 34 Xã Kim Tan 
13 Hti Nông dan 35 Xã Van Hãi 
14 Doàn Thanh niên 36 Xã Kim M 
15 HôiPhini 37 XâCnThoi 
16 KhOi Trçng tài 38 Thj trn BInh Minh 
17 Xâ Xuân ChInh 39 Xã Kim Dông 
18 XâChtBInh 40 XãKimTrung 
19 Xä HM Ninh 41 Xã Kim Hãi 
20 Xã Kim Dinh 42 Kh6i hoc sinh 
21 Xä An HOa 43 Di Trng nhây xa Xuãn ChInh 
22 Xã Hung Tin 
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* Luu j khi tham gia Kiwi m(lc: 
- Yêu c.0 các thành viên trong doàn cüa các xä, thj tr.n và mt s Ca 

quan, dcm vj trang phc: D& vói nam áø so mi trng that cà vat,  qun sm 
màu, di giy; ntr áo dài, di non. Dng thai mt s doàn khác yêu cu mc 
trang phic riêng cüa ngành và trang phc d.c thu. 

- Doàn Quân sr, Cong an thre hin nghi 1 theo diu 1nh. 
- Các cci quan, ban ngành, doàn th cüa huyn, các xã, thj trn có Doàn 

tham gia Khai mtc tü sé 6 dn 41, thü tr sp xp trong mi doàn nhii sau: 
Ngi.s?ii cam bin - nguäi cAm c t quc - Tnthng doàn và tip theo 13 ngu1i 
trong doàn xp thành mt hang dpc. 

- Tnr&ng doàn là dng chI Thu phó các Ca quan, dan vj, Phó Chü tjch 
UBND các xã, thj trAn. 

- Ban T chirc Dai  hi huyn bá trI bin, c To qu& và ngu1i cAm 
bin (tir doàn s 6 dn s 41) cho các doàn. 

3.2. LêKhai mac 
- Châm lüa truyn thng (die BI this Huyn ui). 
- Chào cô (d/c trong BTC). 
- Tuyên b6 1 do, giâi thiu di biu (d/c Tru&ng PhOng VHTT). 
- Din van khai mac  (die Phó Chü tjch - Tru&ng BTC Dai  hi). 
- Lânh dao  Ban Ti chüc Dai  hi TDTT tinh ting hoa. 
- Tuyên th cüa 4n dng viên. 
- Tuyên th cüa tr9ng tài. 
- Trao hoa, ci liru nim cho các ctoàn (môi 04 dng chI Lãnh dao  tinh 

và huyn). 
3.3. DEng diên, biêu diên chào nu'rng Dcii h3i: 
- Man dng din cüa h9c sinh trithng THCS Thuqng Kim. 
- Man biu din Thirc Vu Kinh. 
- Man khiêu vu th thao. 
- Biu dik cüa di trng nhày xâ Xuân ChInh. 
3.4. Tong duyt chwo'ng trinhi LêKhai mcxc Dcii izi: 
- Ban T chirc Dai  hi huyn thng duyt chuang trInh khai mac Dai hi 

vào 14h00, ngày 281512022. Dja dim: San Trung tam VH-TT&TT huyn. 
- Thành phAn: 
+ Di cAm c T quc, c Th thao, kiu ãnh Bác, kiu biu ti.rçmg Dai 

hi, di hng k' và 04 di dng din chào mrng Dai  hi. 
+ Các doàn tham gia: Quân su, Cong an huyn, Giáo diic, Y tê, MTTQ, 

Hi Cru chiên binh, Lien doàn lao dng, Hi Nông dan, Doàn Thanh nien, 
Hi Ph nü, Khôi tr9ng tài, các xâ, thj trk (tlr s 6 dn 41), mi doàn cir 02 
ngi.thi: Tris&ng doàn và ngi.thi cAm cä To quôc (ngui cam biên do BTC Dai 
hi huyn b tn). 

4. T chüc thi dAu các mon the thao ('theo Diêu lé thi dáu,) 
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4.1. S ltrçmg các mon thi d.u: Dai hi TDTT huyn Kim Scm 1.n thr 
VII näm 2021 t chüc thi c1u dir kin 13 mon trong các mon sau: Bong 
chuyn, Bong bàn, Cu lông, Bai chãi, Kéo co, Vt dan tc, C? vua, Din 
kinh, Vit dä, Bi, Dá cu, Karate, C?i ti.ràng. 

4.2. Thii gian t chirc thi d.u: Kt thCic các mon dn ngày 30/5/2022. 
4.3. Dja dim thi du (theo Diu l ban hành). 
*Lwu  : Can cir s mon dàng k' thi dtu cüa các dn vj và tInh hInh 

thirc t cüa huyn, Tnthng ban T chirc và Thi.rtmg trirc Ban T chi'rc sê quyt 
djnh s mon thi du trong Dai  hi. 

- Mi mon phãi Co It nh.t 3 di, ThrOng trrc BTC Dai  hi mói quyt 
djnh thi du. 

- Kt thüc thi du mon nào thI Thithng trirc Ban T chi'rcDai hi tin 
hành trao giài thithng, c?r cho các cá nhan, t.p th doat giãi tai  các dja dim 
thi d.u. 

III. KINH PHI 
- PhOng Tài chInh - K hoach  huyn tham muu UBND huyn cap kinh 

phI T chüc Dai  hi; mua sm trang thit bj; khen thithng; tr9ng tài; các yêu 
t khác dam bào cho Dti hi c.p huyn. 

- Các don vj có di tuyn tham gia thi du tai Dai hi, chju toàn b 
kinh phi cüa doàn mInh trong thri gian 1uyn t.p và tham gia thi du. 

IV. TO CHU'C THVC HIN 
1. Ththng tric BTC Dai  hi huyn tp trung chi dao  diu phi boat 

dng cüa các cr quan, don vj, ban ngành, doân th cüa huyn cO lien quan, 
các xâ, th trn tham gia t chirc thành cong DH TDTT huyn Kim San ln 
thir VII nàm 2021. 

2. Các don vj có các di tham gia biu din, dng din tai  L khai mac 
Dai hi huyn sm xây dmg k hoach  1uyn t.p các tit mvc cia di.rçic 
ThuOng trçrc BTC Dai  hi huyn duyt. 

3. Nhim vit các thành viên BTC Dai  hi TDTT huyn Kim San lAn 
thir VII näm 2021 (theo Quyt djnh 1660/QD-UBND ngày 25/3/2021 cza 
UBND huyn). 

4. Nhim v11 cüa các Ca quan, don vj, ban, ngành, UBND các xâ, thj 
trân: 

4.1. Phbng Van hoá và Thông tin huyn 
- Tham muu BTC Dai  hi xay drng ké hoac.h to chcrc Dai  hi TDTT 

huyn lAn thu VII nàm 2021; phân cong nhim vii các dông chI trong BTC; 
dir thão các van bàn cho BTC Dai  hi; huOng dn, chi dao  cong tác thông tin 
tuyên truyn, don dc các don vj, các xã, thj trn tham gia tai  L Khai mac, 
thi dAu các mon tai Dai hi huyn. Dr kin thành phAn di biu, doãn Chü 
tjch; don tip khách di,r L khai mac Dai hi. 

4 



- Chü trI, phéi hçp vó'i Trung tam VH-TT&TT huyn xây dirng ni 
dung chwing trInh L Khai mac,  duyt các man dng din, biu din cüa các 
dôi tai L khai mac Dai hôi. 

- Phi hqp vâi Phông Tài chInh - K hoach  tham miru UBND huyn b 
trI kinh phi cho hoat dng cüa Ban T chirc Dai  hi; dr trü kinh phi cho hoat 
dng cüa BTC Dai  hi, t chirc các hi nghj; don tip các doàn kim tra, báo, 
dài PT&TH tinh; báo cáo kt qua t chüc Dai  hi huyn v& UBND huyn và 
BTC Dai  hôi tinh. 

- Thirc hin mt s thim vii khác do Tru&ng BTC Dai  hi phân cong. 
4.2. Trung tan, Van hoá - TJu thao và Truyn than!, huyn 
- Phii trách cong tác thi d.u, trang trI khánh tiêt cüa Dai  hi. 
- Chun bj cci s& vat chit, san bãi, trang thit bj, diing cii TDTT, dja 

dim vj trI cüa các doàn khi khai mac Dai hi, b mac,  dja dim thi dâu; cOng 
tác tuyên truyn c dng trrc quan tai  khu vrc dai  hi và trung tam huyn; 
bang ten doàn ChU tjch, bin ten cho các doàn diu hành, am thanh phiic vii 
L khai mac,  b  mac. 

- Xây dirng và ban hành Diu 1, ljch thi du các mon th thao tai Dai 
hi; b trI 1rc luqng tr9ng tái; hra ch9n 01 tr9ng tài, 01 van  dng viên tiêu 
biu len tuyên th và 03 Van  dng viên (01 nam, 02 n) tham gia chy duc; 
chun bj hoa, c li.ru nim tang các doàn, giãi trng mon thi dAu. 

- Chi dao,  1uyn tp các khi th T quc, c Th thao, kiu Bác, ci 
hng và các man dng din chào mi'lng tai  L Khai mac  Dai hi; tham mmi 
h trçi kinh phi cho các khéii ci, kiu và các man biu din chào mirng Dai 
hi; giái thuâng cho các VDV và các di có thành tIch xu.t sc trong các 
mOn thi du tai Dai hôi. 

- Phi hqp vâi PhOng Tài chInh - K hoach huyn 1p dr trü kinh phi th 
chirc Dai  hi TDTT huyn thn thr VII näm 2021. 

- Thirc hin mt s nhim vv khác do Tru&ng BTC Dai  hi phân cong. 
4.3. Ban C/il huy Quân sr huyn 
- Bô trI 15 can b, s quan tham gia tai  Lê Khai mac. 
- PhM hçip vâi Cong an huyn dam bão tot cong tác an ninh trat  tir 

tnrc, trong và sau Dai  hi. 
- Th%rc hin mt s nhim vi khác do Trithng BTC Dai  hi phân cong. 
4.4. Cong an huyn 
- Bô tn 15 can b, chin s' tham gia tai  L Khai mac. 
- Phi trách cong tác an ninh trat  tir, t chü'c lirc lucing bão v trat  tr an 

ninh tuyt di an toàn truâc, trong vâ sau thai gian din ra Dai  hi. T chirc 
1irc hrqng ch& chn a các dim d dam bão cong tác an ninh trat  t. 

4.5. Plthng Tài chin/i - K hoçzc/z huyn 
Chü trI ph& hçip vói Phông VH&TT, Trung tam VH-TT&TT huyn 

tham mu'u cho UBND huyn b trI kinh phi t chirc Dai  hi TDTT huyn. 
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4.6. Phbng Giáo dyc và Dào 4i0 Jiuyn 
- Bô trI 15 giáo viên tham gia tai  L khai mac Dai hi. 
- Chi dao  Trithng THCS Thuçing Kirn b trI h9c sinh tham gia dng 

din chào mrng Dai  hi. 
- Thrc hin mt s nhim v1i khác do Trtthng BTC Dai  hi phân cong. 

A' A a a .A A 4.7. Phong Y te, Trung tam Y te, Bçnh v1çn Da khoa huyçn 
- Dam bão cong tác v sinh an ton thirc phm tnrâc, trong và sau Dai 

hi. 
- Bnh vin Da k,hoa chü trI phi hçip vói Phông Y t, Trung tam Y t 

b trI 1rc hrçmg 15 y, bác s tham gia tai  L Khai mac Dai hi. 
- T chirc di Y t dam bâo cOng tác Y t phc vii Dai  hi; có d%r 

phông mt s giu&ng bnh tai  Bnh vin Da khoa huyn phiic vii cho Dai  hi 
khi cn thit. 

4.8. Huyn doàn 
- BO trI 15 doàn viên tham gia tai  L Khai mac Dai hi. 
4.9. Tru'ô'ng THPT Kin, Son A, Trung tam GDNN-GDTX 
B trI 100 em h9c sinh nam, nü (trong do cO 60 nam và 40 n) tham 

gia tai  L Khai mac Dai hi huyn: 60 em h9c sinh nam (trang phiic qun áo 
th thao do BTC b trI) tham gia di hng kS',  40 em hçc sinh nU (trang phiic 
áo dài truyn thêng) tham gia di dim bin (tü doân s 6 dn 41) tai  L khai 
mac Dai hôi. 

4.10. Mt trIn  To quc và các doàn the huyn 
Mi dcn vi ci:r 15 hi vien, doàn viên tham gia tai  L Khai mac,  trang 

phic phü hcrp và thng nht. 
4.11. Diên ly'c Kim Scm 
Dam bão ngun din n djnh, an toàn truàc, trong va sau Di hi 

TDTT huyn 1.n thu VII. 
- . A' 4.12. UBND cac xa, till tran 

- Dàng k tham gia thi du (thai gian dáng 1g thea Diu li,)  các mon 
th thao tai Dai hi theo Diu 1 gui v Trung tam Van hóa - Th thao và 
Truyn thanh huyn. 

- M6i dan vj xã, thj trn Cu 15 ngui tham gia tai  L Khai mac Dai hOi 
và thãnh 1p doàn tuyn các Vn dng viên tham gia thi diAu a các mon th 
thao trong Dai  hi TDTT huyn 1n thir VII nàm 2021. H sa thu tiic däng k 
các mOn th thao thi du tai Dai hi ('thea Dieu l giái cza BTC Dgi hç5i huyn 
ban hành) và gi:ri v Ban T chüc Dai  hi (qua Trung tam VH-TT&TT 
huyn). 

Ban To chirc Dai  hi TDTT huyn 1n thir VII d nghj các co quan, 
dan vj, ban, ngành, doân th huyn; UBND các xä, thj trn can cu K hoach 
nay xây dmg K hoach chi tit cüa dan vj mInh dé tham gia tIch c1rc và dat 
thành tich cao tai Dai hi TDTT huyn Kim San 1n thu VII nàm 2021. 
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Trong qua trInh t chüc thirc hin, có khó khàn, vung mac, báo cáo 
kjp th?ñ v Thung trçrc Ban T chirc Dai,hi  TDTT huyn (qua Phông Van 
hoá và Thong  tin) d duçic giâi quyk/. 

Noi n/ian: 
- Lãnh dao UBND huyn; 
- LDVP HDND&UBND huyn; 
- Các phOng: VH&TT, TC-KH, GD&DT, Y t 
- Mt trn To quc và các doàn the huyn; 
- Cong an huyn; Ban CHQS huyn; 
- Bnh vin Da khoa, Trung tam tê huyn; 
- Tnr&ng THPT Kim Scm A; 
- Trung tam GDNN-GDTX huyn; 
- Din lrc Kim Scm; 
- UBND các xã, thi trân; 
- Trang TTDT huyn; 
- Lru: BTC. 

PHO U TICH UBND HUYN 
Nguyn Cao Son 

7 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

