ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN SI MA CAI
Số:10 /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Si Ma Cai, ngày10 tháng 01 năm 2022

KẾ HOẠCH
Phát triển Thể dục thể thao huyện Si Ma Cai năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 19/4/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Lào Cai về thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 01/3/2021 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về phát triển thể dục thể thao tỉnh Lào Cai đến năm
2025. Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch phát triển Thể dục thể thao
huyện Si Ma Cai năm 2022, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tổ chức triển khai thực
hiện phong trào thể dục thể thao trên địa bàn huyện. Tiếp tục khuyến khích đẩy
mạnh phong trào “Luyện tập thể dục, thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với
Phong trào “Xây dựng nông thôn mới”; phát triển các hoạt động thể dục thể thao
trong các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, các ban, ngành, đoàn thể, các trường
học trên địa bàn huyện, trong đó chú trọng phát triển các môn thể dục, thể thao
quần chúng; quan tâm đầu tư các môn thể thao dân tộc nhằm nâng cao thể lực, tầm
vóc con người huyện Si Ma Cai, góp phần tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp công
nghiệp hoá, hội nhập và phát triển của huyện Si Ma Cai, tỉnh Lao Cai nói riêng và
cả nước nói chung.
2. Yêu cầu
Các hoạt động thể dục thể thao năm 2022 phải được triển khai thực hiện và
bám sát các nội dung nhiệm vụ của Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 19/4/2021
của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU ngày
01/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về phát triển thể dục thể thao tỉnh
Lào Cai đến năm 2025.
II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
- Phấn đấu đạt 26,5% dân số trên toàn huyện thường xuyên luyện tập thể dục
thể thao.
- Phấn đấu đạt 100% cán bộ, chiến sĩ trong các đơn vị lực lượng vũ trang
thường xuyên luyện tập thể dục thể thao.
- 100% các em học sinh trong các đơn vị trường học trên địa bàn huyện
được giáo dục thể chất.
III. NHIỆM VỤ
1. Cấp xã:
- Tổ chức ít nhất từ 02 giải thể thao trở lên/xã/năm, trong đó tập chung vào
các môn thể thao dân tộc như: Đẩy gậy, Tu lu, kéo co, Ném còn, bắn nỏ, các môn
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thể thao hiện đại như: Cầu lông, bóng đá, bóng chuyền, việc tổ chức các môn thể
thao có thể kết hợp lông ghép vào các dịp chào mừng các ngày lễ lớn trong
năm,Tết Nguyên đán, lễ hội truyền thống (lễ hội Gầu tào, lễ hội Xuống đồng).
2. Cấp huyện:
- Tổ chức ít nhất 05 giải thể thao trở lên/năm tập chung vào các giải như:
+ Giải Việt dã tiền phong kết hợp với phát động Ngày chạy Olympic vì sức
khỏe toàn dân năm 2022.
+ Giải Cầu lông nam, nữ.
+ Giải Bóng chuyền nam, nữ.
+ Giải Bóng đá nam, nữ.
+ Giải Bóng chuyền hơi nam, nữ
3.Tham gia cấp tỉnh
- Tham gia 04 giải:
+ Giải Việt dã tiền phong cấp tỉnh năm 2022.
+ Giải Cầu lông Trung cao tuổi tỉnh Lào Cai năm 2022.
+ Giải vô địch đẩy gây, kéo co.
+ Giải bóng chuyền hơi.
- Thành lập đoàn tham gia Đại hội TDTT tỉnh Lào Cai năm 2022.
4. Các chương trình phối hợp
Tuyển chọn vận động viên tham gia giải thể thao CN,VC tỉnh Lào Cai do
Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức. Giải Đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà; Ngoài
ra cử vận động viên tham gia các giải được tổ chức theo hệ thống các ngành dọc
của tỉnh.
IV. Giải pháp
1. Công tác chỉ đạo
- Tập chung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tích cực tham mưu cho
UBND huyện các văn bản chỉ đạo phát triển sự nghiệp thể dục thể thao trên địa
bàn huyện, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cơ quan ban ngành, đoàn thể, UBND
các xã xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ phong trào của cơ
quan, đơn vị để triển khai thực hiện.
2. Công tác tuyên truyền, vận động
- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân về các chủ
trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về phát triển sự nghiệp thể
dục thể thao, trọng tâm là Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số
186/KH-UBND ngày 19/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về thực hiện
Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 01/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về phát
triển thể dục thể thao tỉnh Lào Cai đến năm 2025. Tăng cường công tác vận động
các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện tích cực rèn luyện thể dục thể thao, nâng
cao sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống, chất lượng nguồn nhân lực; giáo
dục ý chí, đạo đức, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần
củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế.
3. Xây dựng cơ sở vật chất dành cho thể thao
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Huy động tối đa các nguồn nhân lực từ ngân sách nhà nước và xã hội hóa
quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thể dục, thể thao
thường xuyên tu sửa các sân, nhà, bãi tập; Nhà văn hóa - khu thể thao xã, thôn đảm
bảo các hoạt động thể dục thể thao được duy trì.
4. Công tác đào tạo bồi dưỡng.
- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, Trung tâm
huấn luyện thể dục, thể thao tỉnh Lào Cai tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng xây
dựng kế hoạch, tổ chức các giải thể dục, thể thao cho công chức, viên chức phụ
trách các hoạt động thể dục, thể thao trong các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, lực
lượng vũ trang, giáo viên thể chất trong các đơn vị trường học, công chức văn hóa
xã. Tổ chức tốt các giải thể thao từ xã đến huyện qua đó phát hiện đào tạo các vận
động viên có năng khiếu tham gia các môn thể thao có thành tích cao.
5. Công tác kiểm tra giám sát.
Thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát các cơ quan ban ngành
đoàn thể, UBND các xã trong việc triển khai thực hiện kế hoạch kịp thời phát hiện
các vấn đề nảy sinh từ cơ sở có biện pháp uốn nắm kịp thời đảm bảo các hoạt động
thể dục, thể thao trên địa bàn huyện diễn ra đúng kế hoạch.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng văn hóa và Thông tin
- Tham mưu cho UBND huyện các văn bản chỉ đạo phát triển sự nghiệp thể
dục thể thao trên địa bàn huyện, đôn đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền
thông; UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể lực lượng vũ trang
trong huyện làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, CC, VC, LĐ, các tầng
lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà
nước về phát triển sự nghiệp thể dục thể thao đặc biệt là phong trào rèn luyện thể
dục, thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại.
- Đôn đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; UBND các xã, thị
trấn tổ chức tốt các giải thể dục, thể thao từ xã đến huyện.
- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, Trung tâm
huấn luyện thể dục, thể thao tỉnh Lao Cai tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng xây
dựng kế hoạch, tổ chức các giải thể dục, thể thao cho công chức, viên chức phụ
trách các hoạt động thể dục, thể thao trong các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, lực
lượng vũ trang, giáo viên thể chất trong các đơn vị trường học, công chức văn hóa
xã.
- Tổng hợp báo cáo các hoạt động thể dục, thể thao 6 tháng (trước
10/6/2022), năm (trước 10/12/2022) về Ủy ban nhân dân huyện và Sở Văn hóa,
Thể thao và du lịch tỉnh Lào Cai theo quy định.
2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của đảng, chính sách, pháp
luật của nhà nước về phát triển sự nghiệp thể dục thể thao trọng tâm là Nghị quyết
số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 19/4/2021 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 01/3/2021
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của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về phát triển thể dục thể thao tỉnh Lào Cai
đến năm 2025.
- Xây dựng tin, bài phóng sự các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong
phong trào rèn luyện thể dục, thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại phát trên phương
tiện thông tin đại chúng của huyện.
- Tham mưu cho UBND huyện tổ chức tốt các giải thể dục, thể thao trên địa
bàn, lựa chọn tổng hợp danh sách các vận động viên có năng khiếu, kỹ năng thi
đấu tốt cử đi tham gia thi đấu các giải thể thao của tỉnh.
- Phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, các đơn vị lực lượng vũ trang, các ban
ngành, đoàn thể, UBND các xã triển khai thực hiện các hoạt động thể dục thể thao
năm 2022 theo kế hoạch đề ra.
- Thường xuyên tu sửa các sân, nhà, bãi tập khu vực trung tâm huyện đảm
bảo các hoạt động thể dục thể thao được duy trì.
- Tổng hợp báo cáo các hoạt động thể dục, thể thao về UBND huyện qua
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện theo quy định.
3. Phòng Kinh tế - Hạ tầng
Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin đôn đốc Trung tâm Văn hóa, Thể
thao và Truyền thông; UBND các xã thường xuyên tu sửa các sân, nhà, bãi tập
đảm bảo các hoạt động thể dục, thể thao được duy trì.
4. Phòng Tài chính - Kế hoạch
Thẩm định dự toán kinh phí tổ chức các hoạt động thể dục thể thao theo kế
hoạch, trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả; trình UBND huyện xem xét, quyết định.
5. Phòng giáo dục - Đào tạo
- Tổ chức vận động cán bộ, giáo viên, học sinh hưởng ứng tham gia phong
trào “Luyện tập thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
- Chỉ đạo các đơn vị trường học thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục
thể chất theo phân phối chương trình. Quan tâm đầu tư các thiết chế phục vụ thể
dục, thể thao trong các đơn vị trường học.
- Tổng hợp báo cáo các hoạt động thể dục, thể thao về UBND huyện qua
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện theo quy định.
6. Các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể
Tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao
động thường xuyên rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại; hưởng ứng, tham
gia các hoạt động thể dục, thể thao do xã, huyện và ngành tổ chức.
7. Các đơn vị lực lượng vũ trang (Ban chỉ huy quân sự huyện, Công an
huyện, Đồn Biên phòng huyện Si Ma Cai)
- Vận động cán bộ, chiến sĩ rèn luyện thể dục, thể thao thường xuyên, hưởng
ứng tham gia các hoạt động thể dục, thể thao của huyện, của ngành tổ chức.
- Phấn đấu đạt 100% trở lên cán bộ, chiến sĩ được rèn luyện sức khỏe
thường xuyên.
- Tổng hợp báo cáo các hoạt động thể dục, thể thao về UBND huyện qua
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện theo quy định.
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8. UBND các xã, thị trấn
- Tổ chức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia
phong trào “Luyện tập thể dục, thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với Phong
trào “Xây dựng nông thôn mới” bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền trên Đài
truyền thanh xã, cụm loa truyền thanh thôn, qua các buổi họp thôn, qua các hoat
động văn hóa, văn nghệ, thể thao; cổ động trực quan của xã.
- Tổ chức ít nhất từ 02 giải thi đấu thể thao trở lên/năm.
- Thường xuyên tu sửa Nhà văn hóa - khu thể thao xã, thôn đảm bảo các
hoạt động thể dục, thể thao được duy trì.
- Tổng hợp báo cáo các hoạt động thể dục, thể thao về UBND huyện qua
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện theo quy định.
9. Chế độ báo cáo
Đề nghị các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể nghiêm túc thực hiện chế
độ báo cáo định kỳ như sau:
- Báo cáo 6 tháng : trước 05/6/2022.
- Báo cáo năm: trước 05/12/2022.
Trên đây là kế hoạch phát triển thể dục thể thao huyện Si Ma Cai năm 2022,
UBND huyện Si Ma Cai yêu cầu các cơ quan ban ngành, UBND các xã, thị trấn
triển khai thực hiện./.
T.M UỶ BAN NHÂN DÂN
Nơi nhận:
KT CHỦ TỊCH
- TTHU, HĐND, UBND huyện;
PHÓ CHỦ TỊCH
- Các cơ quan, đơn vị;
- UBND các xã;
- Lưu: VT.

Lý Xuân Thành
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