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CHỈ THỊ
Tổ chức ðại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới
ðại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VII năm 2014
Căn cứ Quyết ñịnh số 2198/Qð-TTg ngày 03/12/2010 của Thủ tướng
Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển thể dục thể thao Việt Nam ñến
năm 2020;
Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị
về tăng cường sự lãnh ñạo của ðảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục,
thể thao ñến năm 2020;
Căn cứ Chương trình hành ñộng số 12-NQ/TU ngày 27/8/2012 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XI) thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ
Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh ñạo của ðảng, tạo bước phát triển
mạnh mẽ về thể dục, thể thao ñến năm 2020;
Căn cứ Quyết ñịnh số 670/Qð-TTg ngày 06/6/2012 của Thủ tướng Chính
phủ về việc phê duyệt ðề án tổ chức ðại hội Thể dục thể thao các cấp và ðại
hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014 và Hướng dẫn số
2500/HD-BVHTTDL ngày 25/7/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về
việc triển khai một số nội dung công tác tổ chức ðại hội Thể dục thể thao các
cấp tiến tới ðại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014.
ðể ñảm bảo công tác triển khai tổ chức ðại hội Thể dục thể thao (TDTT)
các cấp tiến tới ðại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VII năm 2014 ñạt kết
quả cao, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND
các huyện, thị xã, thành phố tiến hành thực hiện một số nhiệm vụ sau:
1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan xây dựng và thực hiện kế
hoạch tổ chức ðại hội TDTT các cấp tỉnh Bình Thuận lần thứ VII năm 2014;
- Hướng dẫn các ñịa phương và các ngành xây dựng kế hoạch tổ chức
ðại hội TDTT tại ñịa phương, ñơn vị trên nguyên tắc thiết thực, hiệu quả, ñảm
bảo an ninh trật tự và thu hút ñược ñông ñảo quần chúng nhân dân tham gia.
- Phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, ñoàn thể, tổ chức xã hội và
các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh, truyền hình ñóng trên ñịa bàn tỉnh tổ
chức tuyên truyền rộng rãi ñến mọi ñối tượng nhằm nâng cao nhận thức về mục
ñích, ý nghĩa tổ chức ðại hội TDTT các cấp và chuẩn bị lực lượng tham gia ñạt
thành tích cao tại ðại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII năm 2014.

- Tích cực vận ñộng ñông ñảo các tầng lớp nhân dân tiếp tục ñẩy mạnh
phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gươngBác Hồ vĩ ñại”, gắn với
cuộc vận ñộng “Toàn dân ñoàn kết xây dựng ñời sống văn hóa ở khu dân cư”
và phong trào “chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”.
2. Thành lập Ban Tổ chức ðại hội TDTT từng cấp do ñồng chí Phó Chủ
tịch Ủy ban nhân dân phụ trách Văn xã làm Trưởng ban, Lãnh ñạo ngành Văn
hóa, Thể thao và Du lịch làm Phó Trưởng ban thường trực, các thành viên gồm
lãnh ñạo các sở, ban, ngành và ñoàn thể liên quan tham gia vào Ban Tổ chức
ðại hội. ðối với các sở, ban, ngành và ñoàn thể thì thành phần Ban Tổ chức ðại
hội do Thủ trưởng ñơn vị Quyết ñịnh.
3. Thời gian tổ chức ðại hội TDTT các cấp và ðại hội TDTT toàn tỉnh lần
thứ VII năm 2014 bắt ñầu từ tháng 01/2013 ñến tháng 4/2014 chia thành 3 giai
ñoạn:
- Giai ñoạn 1:
Từ tháng 01/2013 ñến tháng 9/2013, tiến hành tổ chức ðại hội TDTT cấp
xã, phường, thị trấn.
- Giai ñoạn 2:
+ Từ tháng 10/2013 ñến tháng 12/2013, tiến hành tổ chức ðại hội TDTT
cấp huyện, thị xã, thành phố.
+ Từ tháng 10/2013 ñến tháng 3/2014, tiến hành tổ chức ðại hội TDTT
Sở, Ban, Ngành, ðoàn thể và Lực lượng vũ trang cấp tỉnh.
- Giai ñoạn 3:
Tháng 4 năm 2014, tổ chức Lễ Khai mạc, Bế mạc của ðại hội TDTT tỉnh
Bình Thuận lần thứ VII năm 2014 tại thành phố Phan Thiết.
ðại hội TDTT từng cấp có thể tổ chức một số môn trước khi tổ chức ðại
hội TDTT cấp mình.
4. Kinh phí tổ chức ðại hội TDTT các cấp tỉnh Bình Thuận lần thứ VII
năm 2014 ñược cân ñối trong dự toán ngân sách hàng năm.
Khuyến khích các ñơn vị, ñịa phương huy ñộng thêm nguồn ñóng góp, tài
trợ của các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Sử dụng tối ña các nguồn lực về
cơ sở vật chất, kỹ thuật và các trang thiết bị phục vụ nhu cầu tập luyện và thi
ñấu TDTT của quần chúng nhân dân.
5. Tổ chức thực hiện:
- Các Sở, ban, ngành, ðoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành
phố nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện ñể ðại hội TDTT các cấp tỉnh Bình
Thuận lần thứ VII ñược tổ chức chu ñáo và ñạt kết quả.
- Tích cực tham gia và tổ chức tốt các hoạt ñộng hưởng ứng ðại hội
TDTT các cấp tỉnh Bình Thuận, các hoạt ñộng tổ chức phải hết sức thiết thực,
hiệu quả, tránh phô trương hình thức, gây lãng phí vật chất và thời gian.
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- Sở Tài chính căn cứ vào khả năng cân ñối của ngân sách, bố trí nguồn
kinh phí tổ chức ðại hội TDTT cho các ñơn vị, ñịa phương ngoài nguồn kinh
phí chi thường xuyên hàng năm cho công tác TDTT.
-. Sở Y tế có kế hoạch triển khai công tác ñảm bảo Y tế tại ðại hội TDTT
các cấp tiến tới ðại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VII năm 2014; ñồng thời
có văn bản chỉ ñạo các cơ sở y tế không thu phí các Vận ñộng viên khám sức
khỏe tham gia ðại hội TDTT các cấp và ðại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ
VII năm 2014.
- Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo dõi, ñôn ñốc, kiểm tra việc
triển khai thực hiện, ñịnh kỳ báo cáo UBND tỉnh Bình Thuận theo dõi, chỉ
ñạo./.
Nơi nhận:
- TT. Tỉnh uỷ;
- TT. HðND tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- Mặt trận và các ñoàn thể tỉnh;
- Báo Bình Thuận, ðài PT-TH tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, VXDL. BVy.

CHỦ TỊCH

Lê Tiến Phương
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