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icE HOACH
Phát trin sty nghip t dye, t thao huyn Cm Xuyên dn nãm 2021
và nhü'ng nãm tiêp theo.
Dê phát triên vâ nâng cao thành tich the thao tucxng thng vói sir phát triên
kinh tê - xa hi cUa huyn và thvc hin thAng igi các mvc tiêu phát triên ye the dvc
- The thao dã duqc xác djnh tai Nghi quyêt so 124/201 8/NQ-HDND ngây 13 tháng
12 nàm 2918 cüa Hi dông nhân dan tinh Ha Tinh k5' hpp thu VII, khóa \III và
Nghj quyêt Dai hi Dãng b huyn lan thu XXXI nhim k5' 2016- 2021. Uy ban
nhân dan huyn xây dimg Ké hoach phát triên slr nghip the duc, the thao huyên
Cam Xuyên den nãm 2021 vâ nh&ng nãrn tiêp theo.
I. MUC DICH, YEU CAU.
1.MycdIeh:
HiRing üng cuc 4n dng"Toãn dan rèn luyn than the theo guang Bác Ho
vi dai", xây thing phorig trão the duc, the thao trong can b, cong nhân vién chuc
và ngi.rôi lao dng nhàm rén luyn, vn dng, nâng cao src khOe, tái tao src lao
dng, phèng tránh bnh nghê nghip trong di ngü can b cOng nhân viên ch&c và
ngirôi lao dông, gop phân thvc hin thAng igi nhim vii kinh tC xâ hi cCia huyn
nhã, dáp üng nguôn nhân luc cho sir nghip cong nhip hóa, hin dai hóa dat nu&c
và hi nhp kinh té quOc té.
HInh thãnh ne nep rén luyn than the thuäng xuyên trong can b6, cong nhân
vien chüc vã ngirOi lao dng vOi tinh than m& ngithi ch9n cho rnInh rnt mon the
thao thIch hçcp de luyn tp hang ngây.
Thông qua các phong trào the dic the thao, giao luu van hOa, van ngh, cac
hi thao, cac giãi the thao cap huyên, cap xA gop phân nâng cao dèi song vt chat
tinhthân cho nhân dan vâ qua do tuyên chpn cac vn dng viën cO thành tIch cao
vâ to chat tham các l&p dâo tao nhàm dào tao vn dng vién cho huyên, tinh vã cap
quOc gia.
2. Yêu câu
Phát d'ng phong trâo the dvc the thao, khOe dé h9c tip, lao dng, xây dçrng
va báo v to quôc den các ccx quan, dan vj, doanh nghióp, dja phu'ang tao sir Ian tôa
manh me trong rnpi tang 16p nhãn dan.
II. CHI TIEU
- Sti nguti tharn gia Iuyn tap the duc, the thao thithng xuyCn den nàrn 2021
datt5'1:60% dan sO;
- So gia dInh 1uyn tp the dyc the thao den nàm 2021 dat t5' 1: 42% sO h dan;
- Den näm 2021: 100% xä, thj trân dat các tiëu chuân tai quy dnh rnu ye tO
chüt, boat dông vâ tiêu chI cüa Thing tam Van hóa - The thao xa tai Thông tu sO:
12/2010/TT-BVHTTDL ngãy 22/12/2010 vâ Thông ti.r sO 05/2014/TT-BVHTTDL
ngày 30/5/2014 ye süa dOi bO sung diêu 6 cüa Thông tu sO 12/2010/TT-

BVHTTDL; 85% s thôn, to dan ph dt các tiêu chuân tai quy djnh mâu ye to
chüc, hoat ding va tiêu chI cüa nba van hóa, khu the thao thOn tai Thông Ui sO
06/TT-BVHTTDL ngày 8/3/2011 và Thông tu so 05/20 14/TT-BVHTTDL ngày
30/5/2014 ye aCm dôi bô sung diêu 6 cUa Thông tu sO 06/TT-BVHTTDL ngày
8/3/2011.
+ Dn nàrn 2021 huyên Cm Xuyên phái dat dugc cM tiêu dt dành cho hoat
dng the duc the thao, bInb quân là 3m2/nguôi.
+ Mi nàm tO chüc tôi thiêu 5 giài the thao cap huyn.
+ Mi xã, thi trân tO chfrc tOi thiêu 4 giài the thao/nàm.
III. NHIM VU, GIAI PHAP
1. Nhiém vu
- Day math và nãng cao chat hrgng cu'c vn dng "Toân dan rên luyën than
the theo guang Bác HO vi dai" gän vOi phong trào "Toàn dan doàn kêt xây thjng
ddi sOng van hóa" va Chucing trInh xây dirng nông thôn mOi, dO thj van minh.
- Mo rng, phát triên da dang các nOi dung, hInh thirc tp 1uyn the diric,
the thao, giñp ngi.rôi dan tç ha ch9n cho mInh mt mOn the thao yêu thIch hoc
ni dung, hlnh thüc tp 1uyn phü hçip dOrên 1uyn hang ngày.
-Phát triên rnanh me phong trào the diic the thao quân chñng cá ye so lu'ccng
và chat luqng, nhât 1à trong lye lucrng thanh thiêu niên, hoc sinh; lay truOng hpc
lam dja bàn trqng diem de lam nguOn tuyên chgn tài nàng the thao, lay thành tIch
the thao lam hat than tác dng trO lai cho act phát trién phong trào.
- Khai thác, bâo ton và phát triên cac mOn the thao dan tôc, các trô chai dan
gian; Tirng bixOc dua các mOn nay vao ni dung hoat dng cüa các 1 hi truyên
thOng, dai hii the dvc the thao cap xã, thj trân nhAm day math phong trâo the dvc
the thao, nâng cao d&i sOng van hóa tinh than cUa nhân dan. Khuyên khich dâu tu'
phát triOn the thao giãi trI và kinh doath dich vu the duc the thao.
- Kin toàn h thông các câu lac b sñ'c khôe ngoài tr&i dành cho ngu'ô'i cao tuôi.
- Triên khai s'à tO chüc tot các giài the thao hang nàm, nãng cao chat luqng
cáe ki Dad hôi The dic the thao cap huyn, cap co sO.
- Xãy drng va phát tHen mang luó'i co sO' vat chat the duc the thao, cu the thu sau:
+ Dâu tu xây dmg và sO dng có hiu qua the Nba Van hóa - Khu thO thao
thOn theo quy djnh mâu ye to chOc, hoat &5ng và tiêu chI cOa Nba Van hóa - Khu
the thao thOn, xã tai Thông tu sO 06/20 1 1/IT-B VHTTDL ngày 08/3/2011, Thông
tu sO 05/2014/TT-BVHTTDL ngày 30/5/2014 ye sCm dôi bô sung diêu 6 cOa
Thông tusO 06/IT-B VHTTDL.
+ Dâu tu xây d%rng và sO dung có hiu qua the thiêt ché van hóa - th dye th
thao xa phi.r&ng thj tran theo quy djnh mâu ye to chOc, hoat dông và tieu chi cüa
Trung tam Van hóa - The thao xã tai ThOng tu sO 12/201 0/IT-B VHTTDL ngày
22/12/2010 Thông tu sO 05/2014/TT-BVHTTDL ngày 30/5/2014 ye sCm dOi bO
sung diêu 6 cOa Thông tu sO 12/201 0/TT-BVHTTDL.
± Dau tu xây drng và sO dpng có hiu qua the cOng trInh the dye th4 thao cAp
huyn theo quy djth tiêu ehI cOa Trung tam The thao qun, huyên, thj xA tai ThOng
tu sO 11/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010.

+ Tiêp tic nâng cap và xay mOi các cong trinh The duc the thao dáp iLrng nhu
cau tap luyen the dijc the thao cüa nguti dan. Quán 1' và sfr d%ing hiu qua h
thông thiêt ché the thao ô' co so.
2. Giãi pháp.
- Tang cithrig sr lath dao cüa các câpüy Bang, chInh quyên su chi dao cña
các ngành, các cap dôi vó'i cong tác phát triên s',r nghip the dijc the thao. TO chi.rc
triên thai thvc hin có hiu qua Nghj quyêt sO 124/2018/NQ-HDND ngày 13 tháng
12 nàm 2018 cüa Hi dOng than dan tinh Ha Tinh icS' h9p thn VII, khóa VIII.
- Tang cu&ng hiêu Ivc quán 12 Nba nuOc ye the duc, the thao, truó'c hOt là bô
trI dOi ngü can b có phâm chat, nàng 1rc và dam báo trmnh d chuyOn mOn nghip
vu the duc the thao dO lânh dao, quãn 1', huOng dan phát triOn sr nghip the duc,
the thao 0 ca sO. Tang cuOng cong tác tuyOn truyOn, giáo diric, tao sr chuyOn biOn
sâu sac ye nhân thirc cüa các cap, các ngành và toàn xä hi dOi vOi cOng tác the
dvc, the thao.
- Thvc hin tOt cac hoat dng the duc, the thao co sO va giáo duc the chat &
truông hoc theo th1ng quy djnh. Quan tam phát triOn các hoat dng tap 1uyn và
thi dâu thO duc, the thao ngoai lchóa hccp 1', phü hçip diêu kin thirc tiën. TO chüc
tot Hôi khOe Phü dOng djnh k5t theo quy djnh cña B Giáo dc va Dào tao.
- TAng cuOng giáo dic Pr PrOng, dao dOc, chuyOn mOn nghip vij cho can b
the di,ic the thao. Uu tiên bO tn qu5' dat cho xây dvng, m& rng và phát tniOn càc co
sO the duc the thao.
- Ba dang hóa các hoat dng kinh doanh djch u the duc, the thao; gAn Ret
giaa phát tniOn the thao và du lich nhAm tao co hôi cho ngu&i dan va khách du Ijch
tharn gia các hoat dng the thao giài trI. TAng cutng nguôn vOn dâu Pr hAng nArn
cho 11th vijc the duc, the thao, uu tiOn cho viêc phát triOn phong trào the duc the
thao the duc, the thao truing hoc, nông thOn.
- Hoàn thàth vic xây dirrng và h thông thiêt chO The dyc the thao cac xA, thi
trân và Trung tam The dçic the thao huyn dáp üng thu cãu tp 1uyn và thi dâu.
IV. TO CHtC THUt HIEN:
1.
Phông Van hóa - Thông tin:
- Chü frI phOi hop vo'i cac Phông, ban, ngành doàn the , Uy ban nhãn dan các
xA, thi fran tniên khai thuc hiên kO hoach nay.
- TriOn lchai Trung tarn VAn hóa - TruyOn thOng, Uy ban nhãn dan các xA, thi
trân, các co quan, don vi to chüc các hoat dông the duc the thao, tO chüc ngày chay
Olimpic vi süc khOe toàn dan, van dng nhan dan tham gia phong trào "Toàn dan
rèn 1uyn than the theo guong Bác ho VT dai"...
2.Trung Tarn van hóa- Truyên thông:
- Tuyen truyOn, phô bien chü truung, duOng lOi, chinh sách cüa Dàng, pháp
luât cüa tha rnróc ye llnh vuc the duc the thao.
- Hang nAm, cAn cü k hoach cüa Uy ban than dan huyn xay dy'ng Ke hoach
và tO chirc các giài the thao câphuyên.
- HuOng dan nghip vy ye the dyc the thao cho các co quan, dan vi, U5' ban
than dan cãc xA, thj tran tren dja bàn toan huyn.

- Phi hap vó'i các ban ngành, co' quan, dun vi, doanh nghip trên dja bàn to
ehüc các hoat dng the duc the thao tao san cho'i lành manh cho ngi.thi dan và phçic
vu các nhiêm vu chinh trj cUa dja phuong;
-Duy tn va ma cac cau lac bô the due the thao, vO thut, bai lôi... nhäm dào
tao, bôi duO'ng, tuyên chon vn dng viên có nAng khiéu, tO chat tharn gia vào di
tuyên cüa huyên tham gia thi dâu cap tinh qua do giOi thiu vn dng viên cho
trung tam huân luyn cüa tinh vã các là dão tao vn dng viên the due the thao...
3. Phông Kinh tê - H tang: Phôi hçip vOi Phông Van boa - Thông tin,
UBND các xa, thj rà soát, bô sung và hoàn thin quy hoach dat dành cho cac cong
trInh the due the thao trén dja bàn toàn huyn.
4. Phông TM Nguyen Môi tnr&ng: Ra soát bô trI qui' dat dãnh cho pháttriCn
sr nghip the due the thao den nãm 202 Ivâ nhUng nãrn tiCp theo. Kiên quyët thu
hOi dâtcUanh&ng cong trInh dành eho the di,jc, the thao dã bi lan chiêrn, khOng sfr
dung dat the due the thao dé xay dirng càc cOng trinh khác.
5. Phông Giáo dye và Dão tao:
- Triên khai chi.rong tninh giáo dic the chat tin bc rnâu giáo, tiêu hyc den
Trung hoc co sà.
- Râ soát dôi ngQ can b giáo viên the due the thao a eác truäng hpe các cap
hoc, de xuât bô trI dü giáo yiên the due the thao cho cáe truang, darn bào so gia
hoc nôi khOa, ngo?i khóa the d%ic the thao theo ehu'ang trinh quy djnh cüa B Giáo
due và Dào tao.
Chü trI phOi hop vói Phông Van hóa - Thông tin, Trung tam VAn hOa Truyên thông ehi dao, tO chine HÔI khOe Phin BOng cap huyn; tO chine các giài thi
dâu the thao hpe sinh cap huyn.
- Chi dao, giám sat vic thuc hin kiêm tra dánh giá tiêu ehuãn rên 1uyn than
the eho hoc sinh trong các nhà truông và cOng the xây dung, cái tao tnrO'ng hQc
dam bào yêu eâu eO khu giáo due the chat theo quy djnh.
- . A
6. UBND cac xa, thi tran:
- CAn cin ké hoaeh eüa UBMD huyn xây dirng ke hoach cv the de triên khai
thire hin tai dia phuong mlnh.
- TAng cuông Cong táe tuyên truyên trén h thông truyên thanh co' sa de can bô,
dàng viên va nhân dan tharn gia Phong trào "Toàn dan rén luyn than the theo guung
Báe Ho vi dai". TO chine tOt ngày ehay Olimpie vi süc khOe toAn dan. Vn dng rn31
nguôi dan ehpn eho mthh mt mOn the thao phü hop de tp 1uyn hang ngây.
- Dâu an xây dung eãc co s& vat chat gAn vini ehuang trInh rnpc tiêu quOc gia
xây dng nông thôn mai, do thj vAn minh. Xãy dung san bâi, rnua sAm trang thiét
bj, dung ci phc vu luyên tip, thi dâu the due the thao dáp img nhu cãu tp luyn
và thi dãu eüa nhân dan;
- Chi dao phát huy hiu qua và nhan nng the mO hinh, diên hinh tiên tin
trong Phong tnâo "Toãn dan nén luyn than the theo guong Bác Ho vi dai". Phát
tniên phong trào the thao quân thong. COng cO nâng eao và phát huy hiu qua eáe
cOng tnInh the thao cOng cong.
Thuc hiên quy hoach On djnh dat eho hoat dng TDTT; Huy dng eáe nguôn
lue dau Ui Day manh phong tnào 1uyn tp TDTT tnong nhan dan.

7. Các phông ban, do'n vj lien quan: Can ciii chirc nâng, thim vu xây dvng
kê ho?ch triên khai thijc hin t?i ca quan, don vi minh.
8. D ngh TJBMTTQVN huyn, HQI Lien hip Phv nfl', Doãn TNCS Ho
ChI Minh, HEi NOng dan, HOI Ciyu chiên binh, Lien doàn Lao dng huyn:
Vn dng hii viên, doàn viên tham gia Phong trào "Toàn dan rén 1uyn than the
theo guong Bác Ho vi dai", xây dijng phong trào the duc, the thao trong hôi vien
nhàm rên 1uyn, vn dng, nâng cao süc khôe phü hçip voi tmg dOi tucmg hi viên.
Trên day là Kê hoach Phát triên su nghip the diic, the thao huyn Cam
Xuyên den näm 2021 và nhttng näm tiêp theo Uy ban nhân dan huyn yêu câu các
phông, ban, ngành, doàn the, Uy ban nhân dan cac xä, thj trân tap trung triên thai
thic hiên, djnh k3 6 tháng, 9 tháng và 01 nãrn báo cáo két qua ye Uy ban nhân dan
huyn (qua Phdng Van hóa - Thong tin,) dé tong hpp./...—
No'inhân:
- Sd Van hoá, The thao vâ Du 11th;
- Chü tjch, the PCT UBND huyn;
- Các Phông, ban, ngãnh doàn the cap liuyn;
- Cong thông tin din tii-cüa huyn;
- Lu'u: VT-VH.-
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