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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ TRUNG LỘC 

Số: 17/KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Trung Lộc, ngày 16 tháng 6 năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Tham gia Đại hội Thể dục, thể thao huyện Can Lộc 

 lần thứ IX, năm 2022 

Thực hiện Kế hoạch số 1828/KH-BTC ngày 24/5/2022 của Ban tổ chức 

Đại hội thể dục thể dục thể thao huyện lần thứ IX về việc Tổ chức Đại hội Thể 

dục, thể thao huyện Can Lộc lần thứ IX, năm 2022. Ủy ban nhân dân xã Trung 

Lộc xây dựng kế hoạch tham gia Đại hội Thể dục, thể thao huyện Can Lộc lần 

thứ IX, năm 2022 cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Tạo khí thế thi đua sôi nổi thiết thức lập thành tích chào mừng các ngày 

lễ lớn trong năm 2022, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức đối với mọi tầng 

lớp nhân dân về lợi ích, vai trò của thể dục thể thao trong việc nâng cao sức 

khoẻ, góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện trong giai đoạn mới; 

- Đánh giá kết quả phong trào hoạt động thể dục, thể thao quần chúng với 

việc đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ 

vĩ đại” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong 

toàn xã, giai đoạn 2017 - 2021. 

2. Yêu cầu: 

- Phát động mạnh mẽ phong trào tập luyện thể dục thể thao sâu rộng trong 

quần chúng nhân dân, đồng thời tổ chức đánh giá tổng kết rút kinh nghiệm, trên 

cơ sở đó để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao toàn xã phát triển lên 

một tầm cao mới; 

- Tham gia Đại hội thể dục, thể thao đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết 

kiệm, tránh phô trương hình thức, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đông 

đảo quần chúng nhân dân toàn xã. 

3. Điều kiện tham dự giải (VĐV): 

- Các VĐV phải là người của đơn vị mình quản lý, có hộ khẩu, chứng 

minh nhân dân và giấy khai sinh tại địa phương mình tham gia; 

- Các VĐV chỉ được tham gia thi đấu cho một đơn vị; 

- Danh sách VĐV tham gia thi đấu các môn có giấy xác nhận sức khoẻ 

của cơ quan y tế và chính quyền địa phương. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC: 

1. Thời gian, địa điểm: 
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- Thời gian: + Tổng duyệt chương trình: ngày 20/6/2022; 

+ Khai mạc vào lúc 7 giờ 00 ngày 21/6/2022 (Thứ 3); 

+ Bế mạc vào lúc 16h 30 ngày 21/6/2022. 

- Địa điểm: Tại sân vận động huyên Can Lộc. 

2. Các môn thi đấu sau khi khai mạc: 

2.1. Môn Điền kinh: Gồm các nội dung: 

+ Chạy các cử ly: 100m; 200m; 400m (Nam, Nữ); 800m (Nữ); 1.500m 

(Nam); 

+ Nhảy cao, Nhảy xa: (Nam, Nữ). 

2.2. Môn Kéo co Nữ: 

2.3. Môn Cờ tướng: 

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Hội liên hiệp Phụ nữ xã: 

- Tham mưu thành lập một đoàn VĐV tham gia thi đấu tại Đại hội TDTT 

xã gồm các môn: Điền kinh, Kéo co nữ. 

Môn Kéo co nữ: 

- Mỗi đơn vị tuyển chọn 12 VĐV, trong đó 10 VĐV chính và 02 VĐV dự 

bị; 

- Trang phục thi đấu: Yêu cầu các đội phải có trang phục thi đấu, giày ba 

ta đế cao su đầy đủ; 

- Lập danh sách các VĐV gửi về đ/c Lê Thị Thuỳ Dung-VHXH ngày 

17/6/2022. 

* Địa điểm: Thi đấu tại Sân nhà Văn hóa Xuân Diệu 

2. Đoàn Thanh niên xã: 

- Tham mưu thành lập một đoàn VĐV tham gia thi đấu tại Đại hội TDTT 

xã gồm các môn: Điền kinh. 

Mỗi nội dung được đăng ký 01 người và 01 người thi đấu không quá 02 

nội dung Tổ chức thi đấu các nội dung như sau: 

+ Chạy các cử ly: 100m; 200m; 400m (Nam, Nữ); 800m (Nữ); 1.500m 

(Nam). 

+ Nhảy cao, Nhảy xa: (Nam, Nữ). 

- Lập danh sách các VĐV gửi về đồng chí Lê Thị Thuỳ Dung-VHXH 

ngày 17/6/2022 

* Địa điểm:  

- Nội dung chạy các cự ly: thi đấu tại Sân vận động huyện; 

- Nội dung Nhảy cao, nhảy xa thi đấu tại Trường THPT Nghèn. 
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* Tuyên truyền hướng dẫn cho nhân dân treo cờ từ ngày 17/6 đến hết ngày 

20/6/2022. 

3. Công chức Văn hoá xã hội xã: 

- Tham mưu một vận động viên tham gia thi đấu Môn cờ tướng: 

* Địa điểm: Tại hội trường số 2 nhà Văn hóa Xuân Diệu. 

4. Tài chính-Kế toán: 

Thẩm định cấp kinh phí đảm bảo để tham gia Đại hội Thể dục thể thao 

huyện Can Lộc lần thứ IX, năm 2022. 

* Lưu ý: Các thành phần về tham dự  buổi tổng duyệt, Khai mạc Đại hội 

TDTT huyện Can Lộc lần thứ  IX thực hiện đảm bảo công tác phòng chống dịch 

Covid-19 nghiêm túc theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch tham gia Đại hội Thể dục, Thể thao huyện Can Lộc 

lần thứ IX năm 2022 của Ủy ban nhân dân xã Trung Lộc, đề nghị các ban ngành 

nghiêm túc triển khai thực hiện ./. 

Nơi nhận: 
- TT Đảng ủy, HĐND xã; 

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- Hội LHPN xã, Đoàn thanh niên xã; 

- Lưu: VP. 

          Gửi: Bản giấy và điện tử. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Đại 
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