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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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KẾ HOẠCH
Tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp tỉnh Vĩnh Phúc
lần thứ VI năm 2021 - 2022
Thực hiện hướng dẫn số 2535/HD-BVHTTDL ngày 09 tháng 7 năm 2020
của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp
tiến tới Đại hội Thể Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022; UBND tỉnh Vĩnh
Phúc xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp tỉnh Vĩnh
Phúc lần thứ VI năm 2021 - 2022 (gọi tắt Đại hội), cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Chào mừng thành công của Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
- Hưởng ứng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31)
và Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 (ASEAN Para Games
11) năm 2021 tổ chức tại Việt Nam.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận
thức của các cấp các ngành và toàn xã hội về lợi ích vai trò của thể dục thể thao
trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân, góp phần đào tạo con người
phát triển toàn diện.
- Đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác
Hồ vĩ đại”, giữ gìn và phát triển các môn thể thao dân tộc, truyền thống và phong
trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của tỉnh; là dịp biểu dương
lực lượng quần chúng để khơi dậy truyền thống quê hương, đất nước nhằm quảng
bá giới thiệu về lịch sử, mảnh đất, con người trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
- Thông qua Đại hội để đánh giá phong trào Thể dục Thể thao quần chúng,
tuyên dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong thi đấu; Lựa chọn, bổ
sung lực lượng vận động viên cho đội tuyển của tỉnh Vĩnh Phúc tham gia thi đấu
tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022.
- Tăng cường và nâng cấp cơ sở vật chất trang thiết bị thể dục thể thao từ
cấp cơ sở tới cấp tỉnh; chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức tốt Đại

hội Thể dục Thể thao từ cơ sở đến Đại hội Thể thao toàn tỉnh Vĩnh Phúc lần
thứ VI, năm 2021-2022.
2. Yêu cầu:
- Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao được tổ chức từ cấp cơ sở xã, phường,
thị trấn đến cấp huyện, thành phố và cấp tỉnh; Tạo được dấu ấn và trở thành ngày
hội của toàn dân đối với sự nghiệp Thể dục thể thao.
- Đẩy mạnh xã hội hóa nhằm huy động nguồn lực để tăng cường cơ sở vật
chất, trang thiết bị cho cơ sở và cho công tác tổ chức, điều hành các hoạt động
trong Đại hội thể dục thể thao các cấp và cấp tỉnh.
- Tổ chức Đại hội phải đảm bảo trang trọng, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm,
an toàn, đúng Luật và Điều lệ, chống mọi biểu hiện tiêu cực.
II. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI
1. Công tác chỉ đạo
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các Sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND
các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan chủ động xây dựng Kế hoạch tổ
chức thực hiện, chỉ đạo các đơn vị cơ sở tổ chức thành công Đại hội.
2. Công tác tuyên truyền
- Công tác tuyên truyền cần được triển khai sớm, sâu rộng. Nội dung tuyên
truyền ngắn gọn, dễ hiểu và hướng vào mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của Đại hội,
các hoạt động của Đại hội được gắn vào những ngày kỷ niệm lớn trong năm 2021
- 2022. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Báo Vĩnh Phúc; Đài Phát thanh và
Truyền hình Vĩnh Phúc; các huyện, thành phố có Kế hoạch phối hợp tổ chức tuyên
truyền về Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VI với nhiều hình thức
và nội dung phong phú gắn với các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa
phương, của ngành, đơn vị.
- Khẩu hiệu tuyên truyền:
“ 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”
3. Xây dựng Kế hoạch và Điều lệ
Kế hoạch và Điều lệ Đại hội cấp nào do Ban chỉ đạo, Ban tổ chức cấp đó
ban hành. Các quy định tổ chức Đại hội, Điều lệ thi đấu ở từng cấp phải phù hợp
với tình hình phát triển kinh tế, xã hội và phong trào thể dục thể thao ở cơ sở.
2

4. Bồi dưỡng cán bộ
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm
Văn hóa - Thông tin - Thể thao các huyện, thành phố chủ động mở lớp bồi dưỡng
cho cán bộ, hướng dẫn viên, huấn luyện viên, trọng tài tham gia điều hành các
môn trong Đại hội Thể dục Thể thao các cấp; tăng cường cán bộ để hỗ trợ, hướng
dẫn các huyện, thành phố và cơ sở tổ chức tốt Đại hội.
5. Cơ sở vật chất
- Mọi cơ sở, vật chất, trang thiết bị, dụng cụ thể dục thể thao hiện có ở các
cấp các ngành, đơn vị phải được sử dụng tối đa. Cần xem xét hiện trạng có biện
pháp tu sửa, cải tạo, nâng cấp những sân bãi, dụng cụ cần thiết phục vụ cho yêu
cầu tiến hành Đại hội TDTT.
6. Kinh phí tổ chức Đại hội
- Kinh phí tổ chức Đại hội cấp nào thực hiện do cấp đó chịu trách nhiệm.
- Nguồn kinh phí bao gồm: Ngân sách tỉnh và Ngân sách cấp huyện, thành
phố; đóng góp từ các tổ chức xã hội và cá nhân và các nguồn kinh phí khác.
Tỉnh hỗ trợ cho Đại hội TDTT cấp huyện và cơ sở như sau:
- Đại hội cấp xã: 100.000.000đồng/01 đơn vị
- Đại hội cấp huyện, thành phố: 500.000.000đồng/01 đơn vị.
- Đại hội các Sở, Ngành (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giáo
dục & Đào tạo, Đảng ủy khối cơ quan tỉnh, Đảng ủy khối Doanh nghiệp):
300.000.000đồng/01 đơn vị.
Hỗ trợ các đơn vị chỉ đạo điểm:
- Đơn vị chỉ đạo điểm cấp xã: 150.000.000đồng/01đơn vị.
- Đơn vị chỉ đạo điểm cấp huyện: 750.000.000đồng/01đơn vị.
(Theo dự kiến của Sở Tài chính tại văn bản số 2361/STC-HCSN ngày
19/11/2020 gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).
III. TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO CÁC CẤP
1. Đại hội cấp xã:
1.1. Thời gian: Tổ chức từ ngày 01/3/2021 đến 30/9/2021 (Mỗi đơn vị tổ
chức từ 01-02 ngày).
1.2. Nội dung thi đấu: Tiến hành thi đấu từ 05 môn thể thao trở lên, tập
trung vào các môn thể thao được nhân dân yêu thích. Tùy điều kiện cụ thể, ưu tiên
tổ chức các môn Điền kinh, Bơi, Bóng đá, Bóng chuyền hơi, Bóng chuyền da các
môn thể thao dân tộc phù hợp với truyền thống của địa phương. (Căn cứ vào số
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lượng các môn tổ chức trong Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện để lựa chọn môn
thi cho phù hợp)
1.3. Địa điểm : Tổ chức tại các xã, phường, thị trấn.
1.4. Dự kiến đơn vị chỉ đạo điểm Đại hội:
+ Cấp xã: 01 xã của huyện Bình Xuyên.
+ Cấp phường: 01 phường của Thành phố Vĩnh Yên.
2. Đại hội cấp huyện và các ngành:
2.1. Thời gian: Tổ chức từ ngày 01/10/2021 đến 28/02/2022 (Mỗi đơn vị tổ
chức từ 02-03 ngày).
2.2. Nội dung: Tổ chức thi đấu từ 10 môn thể thao trở lên, tập trung vào các
môn thể thao được nhân dân yêu thích như môn Điền kinh, Bơi, Bóng đá, Bóng
chuyền hơi, Bóng chuyền da, Cầu lông, Bóng bàn. Tùy điều kiện cụ thể, lựa chọn
tổ chức các môn thể thao phù hợp truyền thống của địa phương và căn cứ vào điều
lệ Đại hội TDTT tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VI để lựa chọn.
2.3. Địa điểm: Trên địa bàn các huyện, thành phố.
2.4. Dự kiến đơn vị chỉ đạo điểm Đại hội: Huyện Bình Xuyên.
3. Đại hội cấp tỉnh:
3.1. Thời gian: Tổ chức vào trung tuần tháng 4 năm 2022. Dự kiến từ 04-05 ngày.
3.2. Nội dung: Tổ chức thi đấu 16 môn: Bóng đá nam (thi đấu với 11 cầu
thủ), Bóng chuyền da (nam, nữ), Bóng chuyền hơi (nam, nữ), Điền kinh trong sân,
chạy việt dã, Bóng bàn, Cầu lông, Vật dân tộc, Bắn nỏ, Pencak Silat, Quần vợt,
Võ thuật cổ truyền, Karatedo, Cờ tướng, Bơi lội, Bóng rổ. (Riêng môn Bóng đá
nam; môn Bóng chuyền da nam, nữ tổ chức trước Đại hội).
IV. QUY TRÌNH KHAI MẠC ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO CÁC
CẤP:
1. Phần lễ:
- Phần lễ của Chương trình khai mạc Đại hội gồm những nội dung sau:
a) Biểu dương lực lượng theo thứ tự các khối: Cờ Tổ quốc, cờ Olimpic kiệu
Bác, biểu tượng Đại hội, cờ hồng kỳ, các khối đoàn VĐV tham dự Đại hội, đoàn
Trọng tài.
b) Rước đuốc và đốt đuốc.
c) Chào cờ, cử quốc ca.
d) Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
e) Diễn văn Khai mạc.
g) Lời hứa của vận động viên.
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h) Lời tuyên thệ trọng tài.
i) Tặng cờ lưu niệm, hoa cho các đoàn.
k) Kết thúc phần lễ.
2. Phần hội:
- Đồng diễn thể dục thể thao và biểu diễn nghệ thuật.
- Căn cứ vào tình hình điều kiện cụ thể ở các cấp, quy mô tổ chức Lễ Khai
mạc Đại hội ở phần hội có thể khác nhau nhưng vẫn phải đảm bảo đầy đủ phần
nghi lễ.
V. TỔ CHỨC ĐẠI HỘI TDTT TỈNH VĨNH PHÚC LẦN THỨ VI,
NĂM 2022:
1. Thời gian: Dự kiến tháng 4/2022.
2. Địa điểm tổ chức: Nhà thi đấu TDTT tỉnh Vĩnh Phúc.
3. Nội dung, chương trình Khai mạc Đại hội:
3.1. Nội dung chương trình Khai mạc (120 phút):
- Diễu hành, biểu dương lực lượng;
- Rước đuốc và đốt đuốc truyền thống;
- Chào cờ, cử quốc ca;
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
- Diễn văn Khai mạc Đại hội;
- Lời hứa của Vận động viên;
- Trọng tài tuyên thệ;
- Tặng cờ, hoa cho các đoàn tham dự Đại hội;
- Chương trình đồng diễn nghệ thuật chào mừng Đại hội.
4. Thành phần tham dự Lễ Khai mạc:
4.1. Khách mời:
- Trung ương: Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Các vụ, cục
thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tổng cục Thể dục Thể thao; Các vụ thuộc
Tổng cục Thể dục Thể thao.
- Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh trong cụm thi đua
đồng bằng Sông Hồng, các tỉnh: Phú Thọ, Tuyên Quang, Thái Nguyên.
4.2. Khách mời trong Tỉnh Vĩnh Phúc:
- Các đồng chí thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; Lãnh đạo
UBMTTQ tỉnh, Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc Hội; Các đồng chí Ủy viên ban
thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ tỉnh;
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- Các đồng chí nguyên là thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; Ủy
viên ban thường vụ Tỉnh ủy;
- Thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao cấp tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan thuộc tỉnh;
- Lãnh đạo các huyện, thành phố trong tỉnh;
- Lãnh đạo các trường, đơn vị quân đội có lực lượng tham gia chương trình
phục vụ Đại hội;
- Đại diện một số trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, THCS, THPT và
cơ sở giáo dục đào tạo đóng trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên;
- Thành viên các tiểu ban chuyên môn, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị
thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương đóng trên địa bàn và địa
phương.
5. Đối tượng tham gia diễu hành: 1.062 người. Gồm:
- Khối nghi thức:
+ Cờ tổ quốc: 08 người trang phục thể thao;
+ Cờ Đại hội: 08 người trang phục thể thao;
+ Kiệu Bác: 10 người (04 nam trang phục thể thao, 06 nữ trang phục áo dài
truyền thống);
+ Khối hồng kỳ: 60 người trang phục thể thao.
- Khối huyện, thành phố (09 đơn vị): TP. Vĩnh Yên, Sông Lô, Lập Thạch,
Vĩnh Tường, Yên Lạc, Tam Dương, Tam Đảo, TP. Phúc Yên, Bình Xuyên và các
ngành: Đảng ủy khối Doanh nghiệp, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Giáo dục &
đào tạo. Mỗi đơn vị 61 vận động viên (01 Trưởng đoàn cầm cờ tổ quốc).
- Riêng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh diễu hành theo nghi lễ của
lực lượng vũ trang (Tối thiểu phải có 60 người).
- Khối vận động viên của tỉnh (Trung tâm Đào tạo VĐV) 61 người.
- Đoàn trọng tài: 61 người.
6. Công tác chuẩn bị cho Lễ Khai mạc:
6.1. Trang trí khánh tiết:
Đảm bảo trang trọng xung quang khu vực diễn ra Lễ Khai mạc, Bế mạc,
trên đường phố và nơi diễn ra thi đấu các môn.
6.2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị:
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- Kiểm tra các điều kiện hiện có, mua sắm hoặc thuê các thiết bị cần thiết
phục vụ cho chương trình Khai mạc, các dụng cụ tổ chức thi đấu các môn trong
Đại hội.
- Trang phục, dụng cụ, đạo cụ và các điều kiện khác phục vụ tập luyện và
biểu diễn chương trình đồng diễn Lễ Khai mạc.
7. Chương trình đồng diễn Lễ Khai mạc:
- Hợp đồng với đơn vị có chuyên môn và kinh nghiệm dàn dựng chương
trình đồng diễn nghệ thuật tại Lễ Khai mạc Đại hội.
- Lực lượng tham gia chương trình đồng diễn bao gồm: Học sinh các trường
THPT, THCS, chiến sĩ quân đội đóng trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên.
- Nội dung chương trình: 35 phút.
VI. TỔNG KẾT VÀ KHEN THƯỞNG
1. Tổng kết Đại hội
Tổng kết Đại hội Thể dục thể thao các cấp phải tiến hành chặt chẽ từ cấp
cơ sở trở lên. Tổng kết phải căn cứ vào các nội dung sau:
- Số người tập luyện và tham gia Đại hội Thể dục thể thao các cấp.
- Số đơn vị tổ chức Đại hội Thể dục thể thao từng cấp.
- Số môn thi, cuộc thi trong Đại hội Thể dục thể thao từng cấp.
- Quy mô trình độ tổ chức Đại hội Thể dục thể thao từng cấp.
- Thành tích, thứ hạng các đội thể thao tham gia thi đấu.
2. Khen thưởng
a) Nguyên tắc:
- Ban tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp nào khen thưởng cho cấp đó.
- Hình thức khen thưởng: Cờ, giấy khen, bằng khen, tặng phẩm.
b) Tiêu chuẩn thi đua:
- Được quy định cụ thể trong Điều lệ chung của Đại hội Thể dục thể thao
tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VI.
3. Lễ Bế mạc, tổng kết và trao thưởng Đại hội cấp tỉnh:
- Địa điểm: Nhà thi đấu Thể dục Thể thao.
- Thành phần tham gia: Thành viên Ban chỉ đạo của tỉnh; các đoàn vận động
viên; các đơn vị được khen thưởng.
- Đối tượng khen thưởng:
+ Các đơn vị tổ chức Đại hội điểm cấp tỉnh;
+ Cấp ngành: Khen 02 ngành;
+ Cấp huyện: Khen 04 huyện;
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+ Cấp xã, phường mỗi đơn vị huyện, thành phố chọn 02 đơn vị;
+ Ba đơn vị đạt thành tích nhất, nhì, ba toàn đoàn.
- Chương trình Lễ Bế mạc:
+ Chào cờ;
+ Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu;
+ Báo cáo kết quả tổ chức Đại hội TDTT các cấp và Đại hội TDTT tỉnh
Vĩnh Phúc lần thứ VI;
+ Tặng bằng khen và tiền thưởng cho các đơn vị tổ chức tốt Đại hội TDTT
cấp cơ sở;
+ Trao cờ kèm theo tiền thưởng cho các đoàn đạt thành tích nhất, nhì, ba
toàn đoàn.
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao
- Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao cấp tỉnh bao gồm:
Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh làm trưởng Ban; Lãnh đạo các Sở, ban, ngành,
đoàn thể trong tỉnh có liên quan làm thành viên.
- Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao cấp huyện, thành
phố, các ngành gồm: Đại diện Lãnh đạo UBND huyện, thành phố và Lãnh đạo
các ngành làm Trưởng ban. Các phòng, các đoàn thể, UBND các phường, xã, thị
trấn; đại diện các ban, ngành liên quan của đơn vị làm thành viên.
- Ban Tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao cấp xã, phường, thị trấn gồm: Đại
diện lãnh đạo UBND xã, phường, thị trấn làm trưởng Ban. Các cơ quan và thành
viên chủ yếu: Văn hóa, Thể thao, Trường học, Công an, Quân sự, Y tế, tổ chức
đoàn thể liên quan.
2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Là đơn vị thường trực tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Phúc
lần thứ VI, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các hoạt động; là đầu mối
liên hệ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao, các Sở,
ban, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai, đôn
đốc thực hiện Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp và Đại hội Thể
dục Thể thao tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VI.
- Tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội TDTT cấp tỉnh.
- Xây dựng kịch bản, trang trí khánh tiết Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc và Tổng
kết Đại hội.
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- Chuẩn bị chương trình đồng diễn nghệ thuật phục vụ Lễ Khai mạc Đại
hội.
- Ban hành điều lệ chung và điều lệ từng môn của Đại hội.
- Tổ chức các lớp tập huấn cho Trọng tài điều hành Đại hội từ cơ sở.
- Tổ chức thi đấu các môn thể thao của Đại hội Thể dục Thể thao cấp tỉnh.
- Tuyên truyền trên panô, khẩu hiệu, băng rôn tại các trục tuyến phố chính,
các khu vực diễn ra Đại hội.
- Thường trực theo dõi, giám sát công tác thi đua khen thưởng Đại hội Thể
dục Thể thao tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VI.
- Phối hợp với Sở Tài chính thẩm định và đề xuất cụ thể kinh phí cho Đại
hội TDTT các cấp và Đại hội TDTT tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VI.
- Tổng hợp báo cáo kết quả công tác tổ chức Đại hội các cấp.
- Kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc của các đơn vị, đề xuất và giải
quyết các vấn đề phát sinh, kịp thời báo cáo UBND tỉnh.
3. Văn phòng UBND tỉnh
- Chủ trì phối hợp với sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu với
UBND tỉnh cụ thể về thành phần khách mời, công tác đón tiếp khách dự Lễ Khai
mạc và Bế mạc Đại hội
4. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
- Chỉ đạo công tác tuyên truyền triển khai đến các cấp ủy Đảng, chính quyền
nhân dân về Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VI.
- Chỉ đạo định hướng các cơ quan Báo, Đài của Vĩnh Phúc tuyên truyền về
Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VI.
5. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Ban giám hiệu các trường
THPT, THCN và dạy nghề trên địa bàn tỉnh và Phòng Giáo dục và Đào tạo các
huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch tổ chức, phục vụ Đại hội đảm bảo thiết thực,
hiệu quả. Huy động lực lượng học sinh tham dự Lễ Khai mạc Đại hội (theo kịch
bản cụ thể).
6. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh
Chỉ đạo lực lượng quân đội, công an các địa phương, đơn vị liên quan xây
dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch đảm bảo tuyệt đối công tác an ninh, trật tự
an toàn xã hội trong quá trình diễn ra Đại hội. Xây dựng phương án bảo vệ Lễ
Khai mạc; Lễ xin lửa, rước đuốc; Tổng kết, Bế mạc.
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- Đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ cứu hộ, cứu nạn (nếu có) trong
quá trình diễn ra Đại hội.
8. Sở Giao thông vận tải
Phối hợp Công an tỉnh, xây dựng và thực hiện Kế hoạch phân luồng, sắp
xếp giao thông, đảm bảo không ùn tắc giao thông đặc biệt là khu vực xung quanh
địa điểm tổ chức Đại hội.
9. UBND Thành phố Vĩnh Yên
Tổ chức vệ sinh, cây hoa, điện chiếu sáng, chỉnh trang đường phố, đảm bảo
Thành phố xanh, sạch, đẹp trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.
10. Sở Tài chính
Thẩm định, cấp và quyết toán kinh phí cho các đơn vị theo quy định hiện
hành.
11. Sở Y tế
Chỉ đạo các Bệnh viện, Trung tâm Y tế cử cán bộ y tế trực cấp cứu, có
phương án hỗ trợ Ban Tổ chức và các đoàn vận động viên trong trường hợp xảy
ra chấn thương hoặc cấp cứu.
12. Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ)
Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá thi đua
khen thưởng các đơn vị tổ chức và thực hiện tốt Đại hội Thể dục Thể thao Tỉnh
Vĩnh Phúc lần thứ VI.
13. Điện lực Vĩnh Phúc:
- Đảm bảo điện lưới 24/24 cho Lễ Khai mạc và trong thời gian diễn ra Đại
hội. Bố trí cán bộ sử lý sự cố tại các địa điểm tổ chức thi đấu và Lễ Bế mạc Đại
hội.
14. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao
động tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ,
Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân và các tổ chức hội khác có liên quan của
tỉnh
Vận động các đoàn viên, hội viên tham gia Đại hội; chuẩn bị sẵn sàng lực
lượng tham gia Đại hội theo đề nghị của Ban Tổ chức.
15. UBND các huyện, thành phố
- Xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao của đơn vị, phân
công các đơn vị liên quan tham gia; chủ động phối hợp các cơ quan, ban ngành
hữu quan triển khai tốt công tác tổ chức Đại hội và các nội dung thi đấu theo quy
định của Đại hội.
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- Tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, mục đích
Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VI bằng nhiều hình thức, nội
dung phong phú, hấp dẫn.
- Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh phòng ngừa
và đấu tranh chống các loại tội phạm, giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc.
- Nâng cấp cải thiện các công trình liên quan phục vụ Đại hội; chỉnh trang
đô thị xanh, sạch, đẹp trên địa bàn huyện, thành phố, đặc biệt các khu vực gần địa
điểm thi đấu.
16. Các cơ quan Báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
Xây dựng Kế hoạch, cử phóng viên và dành thời lượng đưa tin tuyên truyền,
cổ vũ, quảng bá hình ảnh trên các phương tiện thông tin đại chúng về Đại hội Thể
dục Thể thao các cấp tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021-2022.
UBND tỉnh đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đoàn thể tỉnh triển khai
thực hiện Kế hoạch; yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch
UBND các huyện, thành phố căn cứ nhiệm vụ được phân công xây dựng Kế hoạch
và chủ động dự toán nguồn kinh phí để tổ chức thực hiện, đảm bảo thiết thực, hiệu
quả, định kỳ 03 tháng có báo cáo gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng
hợp, báo cáo UBND tỉnh./.
Nơi nhận:
-

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (b/c);
Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh(b/c);
Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
UBMTTQ Tỉnh và các đoàn thể tỉnh;
Các Sở, ban, ngành tỉnh;
UBND các huyện,Thành phố;
Các cơ quan Báo, Đài tỉnh;
Lưu: VT, VX3;
(Hb)

Vũ Việt Văn
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