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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ BẮC KẠN 

 

Số:           /HD-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

TP. Bắc Kạn, ngày      tháng     năm 2020 

 

HƢỚNG DẪN 

Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp thành phố Bắc Kạn  

lần thứ VII, năm 2021 
 

Căn cứ Hướng dẫn số 05/HD-SVHTTDL ngày 03/9/2020 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tỉnh về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh 

Bắc Kạn lần thứ VI, năm 2021- 2022; 

Căn cứ Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 16/9/2020 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể 

thao các cấp thành phố Bắc Kạn lần thứ VII, năm 2021; 

 Ủy ban nhân dân thành phố Hướng dẫn một số nội dung cơ bản triển khai 

công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) các cấp thành phố Bắc Kạn 

lần thứ VII, năm 2021 như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI TDTT 

1. Công tác chỉ đạo tổ chức Đại hội TDTT 

- Các cơ quan, đơn vị, ủy ban nhân dân xã, phường thành lập Ban Chỉ đạo, 

BanT chức; ban hành Kế hoạch, Điều lệ tổ chức Đại hội TDTT các cấp tại địa 

phương, đơn vị mình; chỉ đạo đảm bảo các điều kiện cần thiết để tổ chức tốt Đại 

hội TDTT các cấp đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu đề ra. 

- Chỉ tiến hành tổ chức đại hội TDTT thành phố sau khi đã hoàn thành việc 

tổ chức đại hội TDTT cấp xã, phường. 

2. Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội TDTT 

Việc tổ chức Đại hội TDTT các cấp thực hiện theo trình tự sau: 

- Ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT; 

- Thành lập Ban Chỉ đạo đại hội TDTT; 

- Ban hành Hướng dẫn tổ chức Đại hội TDTT; 

- Ban hành Điều lệ Đại hội TDTT; 

- Xây dựng dự toán kinh phí tổ chức Đại hội TDTT; 

- Thành lập BTC và các tiểu ban giúp viêc BTC Đại hội TDTT. Tổ chức 

họp và phân công nhiệm vụ cho các thành viên; 

- Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất tổ chức lễ khai mạc, bế mạc và 

thi đấu các môn thể thao; 

- Tổ chức tập luyện các màn đồng diễn khai mạc đại hội TDTT (nếu có); 

- Tập huấn chuyên môn cho tiểu ban trọng tài các môn thể thao; 
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- Họp trưởng đoàn, huấn luyện viên thống nhất các nội dung chuyên môn, 

tổ chức bốc thăm, xếp lịch thi đấu các môn thể thao; 

- Tổ chức Lễ khai mạc Đại hội TDTT; 

- Tổ chức thi đấu các môn thể thao; 

- Tổ chức Lễ bế mạc, trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích tại 

Đại hội. 

- Họp tổng kết công tác tổ chức Đại hội, tổ chức trao thưởng cho các tập 

thể, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp trong công tác tổ chức Đại hội TDTT 

các cấp tại địa phương, đơn vị. 

3. Công tác chỉ đạo đại hội điểm 

3.1. Đối với đại hội điểm cấp thành phố 

- Ủy ban nhân dân thành phố lựa chọn phường Đức Xuân tổ chức Đại hội 

điểm phải là đơn vị tổ chức đại hội TDTT đầu tiên của thành phố. 

- Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông  thành phố có trách nhiệm hướng dẫn, giúp đỡ về công tác chuyên môn, 

cơ sở vật chất đối với đơn vị tổ chức đại hội điểm. 

4. Thời điểm tổ chức Đại hội TDTT các cấp 

Việc tổ chức Đại hội TDTT các cấp cần tập trung thực hiện vào các thời 

điểm sau: 

- Đại hội TDTT cấp xã, phường: Có thể kết hợp tổ chức một số môn của 

Đại hội TDTT lồng ghép với việc tổ chức lễ hội truyền thống của địa phương, 

mừng Đảng - mừng Xuân (tối đa là 02 môn).  

- Đại hội TDTT cấp xã hoàn thành trước ngày 05/5/2021 

- Đại hội TDTT cấp thành phố tổ chức vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn 

trong năm:  

+ Kỷ niệm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước 

(30/4) và Quốc tế Lao động 01/5 

+ Kỷ niệm ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam 02/9 

II. ĐỐI TƢỢNG, THÀNH PHẦN THAM GIA  

1. Đối tƣợng, thành phần tham gia Đại hội TDTT cấp xã, phƣờng 

VĐV là người đang sinh sống, làm việc trên địa bàn các xã, phường. 

2. Đối tƣợng, thành phần tham gia đại hội TDTT cấp thành phố 

- VĐV là người đang sinh sống, làm việc và có hộ khẩu thường trú trên địa 

bàn thành phố Bắc Kạn. 

III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC LỄ KHAI MẠC, BẾ MẠC ĐẠI HỘI  

Căn cứ vào tình hình thực tế của các đơn vị, Ủy ban nhân dân xã, phường 

quyết định quy mô, hình thức tổ chức Lễ khai mạc, bế mạc đảm bảo trang trọng, 

tiết kiệm. 
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1. Tổ chức Lễ khai mạc Đại hội TDTT  

1.1. Trang trí Lễ khai mạc Đại hội 

 Đảm bảo trang trọng, xung quanh khu vực tổ chức Lễ khai mạc trang trí 

khẩu hiệu, tranh ảnh tuyên truyền về hoạt động thể dục thể thao, về các thành 

tựu đạt được trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, VH - XH của địa phương. 

1.2. Trình tự và nội dung của Lễ khai mạc Đại hội TDTT 

- Diễu hành biểu dương lực lượng (thứ tự cụ thể như sau: Đi đầu là cờ Tổ 

quốc, cờ Olympic, kiệu ảnh Bác, khối cờ hồng kỳ, các khối diễu hành, các đoàn 

VĐV, khối đồng diễn, đoàn trọng tài). 

- Chạy rước đuốc, đốt đuốc đài lửa truyền thống; 

- Chào cờ, hát quốc ca;  

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;  

- Diễn văn khai mạc; 

- Tuyên thệ của vận động viên;  

- Tuyên thệ của trọng tài;  

- Biểu diễn văn nghệ, đồng diễn TDTT chào mừng đại hội. 

(Việc tổ chức diễu hành, biểu dương lực lượng, biểu diễn văn nghệ, đồng 

diễn TDTT… do ban tổ chức Đại hội của đơn vị, địa phương quyết định). 

2. Tổ chức Lễ bế mạc Đại hội TDTT  

Nội dung chính của Lễ bế mạc Đại hội gồm: 

- Tuyên bố lý do giới thiệu Đại biểu; 

- Báo cáo đánh giá kết quả tổ chức Đại hội TDTT; 

- Công bố các Quyết định khen thưởng; 

- Tổ chức trao thưởng giải nhất, nhì, ba toàn đoàn. 

- Phần trao thưởng cho các tập thể và cá nhân vận động viên đạt thành tích 

của các môn thi đấu tại Đại hội nên tổ chức trao thưởng tại địa điểm tổ chức Đại 

hội, ngay sau khi kết thúc môn thi đấu. 

III. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, CHUẨN BỊ CƠ SỞ VẬT CHẤT, 

TẬP HUẤN TRỌNG TÀI 

1. Công tác tuyên truyền 

- Tăng cường tuyên truyền công tác tổ chức Đại hội TDTT các cấp trên các 

phương tiện thông tin đại chúng của đơn vị, địa phương, băng rôn, khẩu hiệu… 

Nhằm tuyên truyền rộng rãi đến đông đảo quần chúng nhân dân về công tác tổ 

chức đại hội TDTT các cấp. 

- Biểu tượng Đại hội TDTT thành phố Bắc Kạn lần thứ VII, năm 2021 

giống như biểu tượng Đại hội TDTT thành phố Bắc Kạn lần thứ VI, năm 2017 

(có phụ lục kèm theo). Các đơn vị, xã, phường căn cứ vào biểu tượng Đại hội 
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TDTT thành phố Bắc Kạn lần thứ VII, năm 2021 để thiết kế biểu tượng Đại hội 

của đơn vị, xã, phường cho phù hợp. 

2. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, sân bãi và kinh phí 

Căn cứ điều kiện cụ thể của các đơn vị, xã, phường cải tạo, nâng cấp cơ sở 

vật chất phục vụ công tác tổ chức thi đấu các môn thi trong chương trình Đại 

hội; đảm bảo kinh phí để tổ chức Đại hội TDTT các cấp từ nguồn ngân sách nhà 

nước và các nguồn thu hợp pháp khác. 

3. Công tác bồi dƣỡng, tập huấn trọng tài 

Các đơn vị xã, phường có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tập huấn trọng 

tài, cộng tác viên nhằm đảm bảo tổ chức tốt Đại hội TDTT. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

  1. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố 

 - Đôn đốc, kiểm tra các đơn vị, UBND xã, phường về công tác tổ chức Đại 

hội TDTT các cấp thành phố lần thứ VII, năm 2021. 

 - Tổng hợp báo cáo kết quả tổ chức Đại hội TDTT các cấp thành phố. 

2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố 

 - Tham mưu Quyết định thành lập các Tiểu ban chuyên môn, giúp việc Đại 

hội TDTT thành phố; 

 - Xây dựng dự toán kinh phí tổ chức Đại hội TDTT thành phố Bắc Kạn. 

- Hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị, Ủy ban nhân dân xã, phường tổ chức Đại 

hội TDTT theo đúng Hướng dẫn của tỉnh và thành phố.  

- Phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị và Ủy ban nhân dân 

xã, phường, thành viên của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội TDTT thành phố 

triển khai thực hiện Hướng dẫn. 

- Tham mưu thành lập Đoàn vận động viên thành phố Bắc Kạn tham gia 

Đại hội TDTT tỉnh Bắc Kạn lần thứ VI, năm 2021 - 2022. 

- Chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Hướng dẫn này. 

 3. Các đơn vị và UBND các xã, phƣờng  

- Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ 

sở để triển khai thực hiện phù hợp với Kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT các cấp 

thành phố Bắc Kạn lần thứ VII, năm 2021 và theo nội dung của Hướng dẫn này, 

phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị. 

- Trong thời gian 15 ngày sau khi kết thúc đại hội TDTT các đơn vị, xã, 

phường, thành phố gửi báo cáo tổng kết, đánh giá công tác tổ chức Đại hội về 

Ủy ban nhân dân thành phố (qua phòng VH&TT) để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ 

đạo Đại hội TDTT cấp thành phố.  

Trong quá trình thực hiện Hướng dẫn này, nếu có vấn đề phát sinh, đề nghị 

các đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, phường phản ánh về Ủy ban nhân dân thành 
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phố (qua phòng VH&TT hoặc Trung tâm VHTT&TT) để tổng hợp, báo cáo Ban 

Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội TDTT cấp thành phố xem xét, giải quyết./. 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Sở VH, TT&DL tỉnh; 

- TT. Thành uỷ, HĐND thành phố; 

- CT, các PCT UBND thành phố; 

- Các cơ quan, đơn vị, phòng, ban, ngành, đoàn 

thể thành phố; 

- UBND 08 xã, phường; 

Gửi bản giấy: 

- Ban CHQS; 

- Trung tâm VH, TT&TT thành phố; 

- Lưu : VT+TTVHTT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

        Nguyễn Thị Huế 
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Phụ lục 

BIỂU TƢỢNG ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ BẮC KẠN  

LẦN THỨ VII, NĂM 2021 

(Kèm theo Hướng dẫn số       /HD-UBND ngày        tháng     năm 2020  

của ủy UBND thành phố Bắc Kạn) 

 

 

 

 
 

 
 

Ghi chú: 

-  Chữ Đại hội Thể dục thể thao thành phố Bắc Kạn lần thứ VII: Màu xanh lơ. 

-  Chữ V cách điệu ở giữa (biểu tượng cho đường chạy sân vận động) và số 2021: Màu đỏ. 

-  Ngôi sao: Màu vàng. 

-  Hình bông lúa: Màu vàng. 

- Viền hình tròn bên ngoài: Màu đỏ. 
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