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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ CAO SƠN 

 

Số:    /BC-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Cao sơn, ngày      tháng 11 năm 2020 

BÁO CÁO 

Tổng kết công tác thể dục thể thao năm 2020 

phƣơng hƣớng nhiệm vụ năm 2021 

 

   Thực hiện Công văn số 174/VHTT, ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Phòng 

Văn hóa - Thông tin huyện Bạch Thông về việc báo cáo tổng kết công tác TDTT năm 

2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Ủy ban nhân dân xã Cao Sơn báo cáo kết 

quả công tác TDTT năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 như sau: 

              Phần thứ nhất 

   TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020 

          I. KHÁI QUÁT CHUNG 

   Cao Sơn là một xã vùng sâu, vùng xa nằm ở phía Đông Nam của huyện Bạch 

Thông, cách trung tâm huyện 34 km với tổng diện tích tự nhiên là 6.357,9 ha, tổng số 

hộ dân hiện nay là 221 hộ, với 869 nhân khẩu cư trú ở 06 thôn bản và 02 dân tộc 

chính cùng sinh sống gồm Dao và Nùng. Phía Bắc giáp xã Vũ Muộn, phía Nam giáp 

xã Mỹ Thanh, phía Tây giáp xã Nguyên Phúc, phía Đông giáp xã Côn Minh. Trình độ 

dân trí còn thấp, đời sống kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Tỷ lệ hộ 

nghèo trên địa bàn xã còn cao 48 hộ nghèo, 36 hộ cận nghèo, tỷ lệ hộ nghèo, cận 

nghèo trên địa bàn xã là 38,7 %. Tổng số sân tập luyện thường xuyên là 02 sân, số 

người tập luyện thể thao thường xuyên còn thấp.  

 1. Thuận lợi: 

   - Luôn được cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm đến công tác 

phát triển thể dục thể thao vì vậy trong năm vẫn duy trì được phong trào. 

   - Việc tổ chức, tham gia các hoạt động thể dục thể thao cấp xã cũng như cấp 

huyện được các ngành đoàn thể, đơn vị phối hợp có trách nhiệm, cùng với sự nhiệt 

tình hưởng ứng tham gia của người dân. 

   2. Khó khăn: 

              - Do địa bàn dân cư sống không tập chung nên công tác tuyên tuyền về tập 

luyện thể dục thể thao còn khó khăn và chưa phát huy được hết khả năng. 

   - Diện tích làm sân để luyện tập thể dục thể thao còn hạn chế, một số thôn 

không có đất quy hoạch; sân vận động của xã chưa có. 

   - Ngân sách phân bổ cho hoạt động văn hóa, thể dục thể thao hạn hẹp không 

đáp ứng được tình hình phát triển phong trào hiện nay. 
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   - Các dụng cụ dành cho luyện tập thể dục thể thao tại các thôn không có. 

   II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

   1. Công tác quản lý, chỉ đạo điều hành về lĩnh vực TDTT của lãnh đạo địa phương. 

   - Phong trào TDTT của địa phương luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm 

chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện cho tổ chức, tham gia tại địa địa phương và cấp trên tổ 

chức nhằm duy trì, phát triển phong trào TDTT cấp xã. 

   - Các dịp lễ lớn, tết cổ truyền dân tộc công chức chuyên môn đều tham mưu 

và xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo để tổ chức, quản lý các hoạt động TDTT. 

   2. Công tác xây dựng, ban hành các văn bản về lĩnh vực TDTT để triển khai 

các chỉ thị, nghị quyết, quy hoạch, đề án, văn bản của Đảng, Nhà nước tại địa 

phương. Ngay sau khi nhận được kế hoạch hoạt động của Trung tâm văn hóa và 

phòng Văn hóa - Thông tin huyện Bạch Thông UBND xã đã xây dựng kế hoạch. 

Số 01/KH-UBND ngày 03/01/2020 về việc lập Kế hoạch Tổ chức các hoạt 

động vui xuân Canh Tý năm 2020; 

Kế hoach số 26/KH- UBND, ngày 27/02/2020 về việc thực hiện nhiệm vụ 

công tác VHTT trong năm 2020 để triển khai thực hiện các phong trào TDTT trong 

năm. Quyết định số 69/QĐ-UBND về việc thành lập Ban tổ chức giải bóng chuyền 

hơi chào mừng ngày Gia đình Việt Nam xã Cao Sơn năm 2020.  

Quyết định số 70/QĐ-BTC ngày 18 tháng 6/ 2020 của Ban tổ chức giải bóng 

chuyền hơi chào mừng ngày Gia đình Việt Nam xã Cao Sơn năm 2020 về việc ban 

hành Quy chế Hội thi chào mừng ngày gia đình việt nam 28/6/2020. 

   3. Công tác phát triển sự nghiệp 

   - Công tác TDTT quần chúng được UBND xã phối hợp tốt với đoàn thể, đơn vị 

đóng trên địa bàn xã tổ chức các chương trình thể thao nhân dịp tết nguyên đán, kỷ niệm 

các ngày lễ trọng đại của Đất nước được 03 đợt với hơn 150 lượt người tham gia. 

   - Công tác thể thao thành tích cao tuy đã được quan tâm tạo điều kiện cho các 

vận động viên có năng khiếu tham gia các giải đấu, tuy nhiên cơ sở vật chất luyện tập 

của địa phương chưa có vì vậy hạn chế sự phát triển cả về số lượng và chất lượng. 

   - Công tác phát triển cơ sở vật chất TDTT của địa phương từng bước được 

đầu tư xây dựng như các sân thể thao các thôn tuy chưa đảm bảo diện tích những 

cũng phần nào giải quyết được sự đam mê thể thao của nhân dân như chơi bóng 

chuyền hơi; hiện tại khó khăn lớn nhất của địa phương là không có sân vận động của 

xã để tổ chức các hoạt động TDTT của địa phương, các thôn cũng chưa có sân để tập 

luyện TDTT. 

   - Công tác xã hội hóa TDTT phong trào này luôn được các nhà hảo tâm, tấm 

lòng  tham gia cụ thể: Dịp Hội xuân các thôn được sự ủng hộ kinh phí các vận động 

viên tham gia các giải bóng, dịp giải bóng đá thanh niên của huyện xã vận động được 

3000.000đ. 
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   - Công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực về TDTT địa phương trong năm 

chưa có lớp bồi dưỡng, đào tạo cán bộ quản lý cũng như vận động viên. 

   - Các mặt phong trào quần chúng luôn được quan tâm tổ chức và thường xuyên 

luyện tập sau Dịch bệnh Covid-19. Nhất là trong thời gian cuối năm các thôn tập luyện 

văn hóa, văn nghệ chào mừng ngày đại đoàn kết toàn dân tộc sôi nổi mỡi thôn ít nhất có 

4 tiết mục, đảm bảo về nội dung và hình thức mang ý nghĩa, đậm đà bản sắc dân tộc. 

   III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

   1. Thành tích nổi bật: Trong năm 2020 với sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, 

chính quyền sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể xã, sự tham gia nhiệt tình của 

quần chúng nhân dân đã đạt được thành tựu xã có các đội tham gia đầy đủ các giải 

đấu, môn thi đấu năm 2020 do huyện tổ chức. 

   2. Hạn chế, tồn tại 

   - Phong trào thể thao của địa phương đã thu hút được đông đảo người dân duy 

trì hoạt động. Tuy nhiên chưa thường xuyên, chủ yếu tập trung tại các khu trung tâm 

xã, các thôn xa trung tâm sân bãi tập luyện rất khó khăn. 

   - Cơ sở vật chất dành cho thể dục thể thao còn hạn chế, chưa đầu tư được thiết chế 

phục vụ nhu cầu công tác luyện tập, địa phương không có nguồn ngân sách để xây dựng. 

   - Kinh phí hoạt động phong trào thể dục thể thao ở cơ sở còn hạn hẹp nên ảnh 

hưởng đến công tác hoạt động tổ chức thực tế của địa phương và thành lập đoàn đi 

tham gia các giải. 

   3. Nguyên nhân 

   - Đặc thù về điều kiện tự nhiên vùng núi bị chia cắt bởi đồi núi nên việc quy 

hoạch làm khu sân chơi các thôn, sân vận động cấp xã rất khó khăn. 

   - Nguồn ngân sách nhà nước phân bổ cho hoạt động lĩnh vực Văn hóa, thể 

thao còn hạn chế chưa đáp úng với sự phát triển thực tế. 

   4. Bài học kinh nghiệm 

   4.1. Kịp thời phổ biến, triển khai các văn bản về chủ trương, nghị quyết sự 

lãnh đạo của đảng về công tác thể dục, thể thao. 

   4.2. Thường xuyên tuyên truyền sâu rộng, có các giải pháp nhằm thu hút đến toàn 

thể nhân dân trên địa bàn xã hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng thể dục, thể thao. 

   4.3. Phối hợp với các ban, ngành đoàn thể, đơn vị trên địa bàn, trưởng các 

thôn vận động và tổ chức các hoạt động từ thôn cho đến xã thường xuyên nhất là các 

ngày lễ lớn.... 

   4.4. Ngoài ngân sách nhà nước nên vận động các tập thể cá nhân có tấm lòng 

vàng đóng góp vật chất cho địa phương để tạo thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt 

động thể dục, thể thao. 

              Phần thứ hai 

   PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021 

   I. PHƢƠNG HƢỚNG, MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU 
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   1. Tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2020, phấn đấu 

đầu tư xây dựng sân thể thao cấp thôn tại trung tâm xã và các thiết chế phục vụ công 

tác thể dục thể thao trên địa bàn xã. 

   2. Đẩy mạnh triển khai cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo 

gương Bác Hồ vĩ đại” đến 100% người dân, để người dân nhận thức và tham gia 

nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. 

   II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

   1. Tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao cấp xã lần thứ II năm 2021. 

   2. Tổ chức Ngày chạy Olympic theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

kêu gọi toàn dân rèn luyện sức khỏe 2021. 

   III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

             Ngoài các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên trong năm 2021 còn phấn đấu thực 

hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau: 

   1. Tổ chức giao hữu bóng bóng chuyền da, bóng chuyền hơi giữa các đội 

trong và ngoài xã vào dịp 26/03; 30/4-1/5; 02/9. 

   2. Phối hợp với các đoàn thể tổ chức các buổi giao lưu bóng chuyền hơi giữa 

các thôn để chào mừng các ngày kỉ niệm. 

   3. Tổ chức thành lập đoàn vận động viên tham gia đầy đủ các giải do cấp trên 

tổ chức (nếu có). 

   IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

   1. Giải pháp thực hiện chế độ chính sách, đường lối của Đảng, Nhà nước về 

công tác TDTT: Kịp thời giải quyết các chế độ chính sách và triển khai các chỉ thị, 

nghị quyết, kế hoạch của cấp trên đến mọi người dân để người dân cùng nắm và thực 

hiện đảm bảo có hiệu quả. 

   2. Giải pháp phát triển phong trào TDTT quần chúng, phát triển thể thao thành 

tích cao: Thường xuyên tuyên truyền sâu rộng, có các hình thức phù hợp nhằm thu hút 

mọi người nhân dân trên địa bàn xã hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng thể dục, thể 

thao từ đó xây dựng phong trào quần chúng rộng khắp; để phát triển thể thao thành tích 

cao cần đầu tư cơ sở hạ tầng, thiết chế để phục vụ luyện tập để nâng cao chất lượng. 

   3. Giải pháp thúc đẩy công tác xã hội hóa, chính sách ưu đãi đối với các loại 

hình câu lạc bộ thể thao, doanh nghiệp đầu tư về TDTT: Muốn vận động thành công 

xã hội hóa cần nâng cao công tác tuyên truyền của các cấp, ngành, lĩnh vực đến từng 

tổ chức, cá nhân biết kế hoạch hoạt động và báo cáo công khai công tác tài chính sau 

thực hiện; chính sách ưu đãi đối với câu lạc bộ cần có cơ chế hỗ trợ thiết bị luyện tập 

nhằm thu hút đông đảo người dân tham gia và nhân rộng các câu lạc bộ. 

   V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

  1. Đối với UBND tỉnh: Đầu tư nguồn vốn xây dựng các công trình phục vụ 

cho sự nghiệp phát triển TDTT như: Sân vận động cấp xã, sân thể thao các thôn, khu 

vui chơi tập chung cho mọi lứa tuổi. 
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   2. Đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Quan tâm đến các dự án đầu tư 

mua sắm, trang bị cấp phát thiết chế văn hóa, TDTT cho các đơn vị cấp xã.  

   3. Đối với UBND huyện: Đề nghị UBND huyện bổ sung thêm kinh phí cho 

phong trào phát triển lĩnh vực thể dục, thể thao hoạt động có hiệu quả hơn. 

   Trên đây là báo cáo tổng kết công tác thể dục thể thao năm 2020 phương 

hướng nhiệm vụ năm 2021của UBND xã Cao Sơn./. 

 

Nơi nhận:                                                                                   

* Bản điện tử:                                                                                                   
- Phòng VH&TT huyện Bạch Thông; 

- Trung tâm VHTT&TT huyện Bạch Thông; 

- Thường trực Đảng ủy xã 

- Thường trực HĐND xã;  

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã;                                                                 

- UBMTTQ và các ngành, đoàn thể xã. 

* Bản giấy: 

- Lưu: VP xã. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đặng Thị Hằng 
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