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CHỈ THỊ
V/v triển khai tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp

thành phố Đà Nẵng lần thứ VII

Ngày 01 tháng 12 năm 2011, Bộ Chính trị khóa XI ban hành Nghị quyết 08-
NQ/TW “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục 
thể thao đến năm 2020”, theo đó, ngày 12 tháng 4 năm 2012, Thành uỷ Đà Nẵng đã 
triển khai Chương trình hành động số 17-CTr/TU.

Ngày 06 tháng 6 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 
670/QĐ-TTg về Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp và Đại hội 
Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII, năm 2014. 

Để đảm bảo công tác triển khai tổ chức Đại hội Thể dục thể thao từ cấp cơ sở đến 
cấp thành phố được đồng bộ và đúng tiến độ, tiến đến tham gia Đại hội Thể dục thể 
thao toàn quốc lần thứ VII đạt kết quả cao, đưa thành tích thể thao thành phố Đà Nẵng 
xứng với tầm vóc và vị trí của thành phố đô thị loại 1, Uỷ ban nhân dân thành phố yêu 
cầu các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện và đề nghị các đoàn thể tiến 
hành thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

1. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ chức 
năng, nhiệm vụ, chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp và đề nghị các hôi, 
đoàn thể, tổ chức xã hội và các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình 
đóng trên địa bàn thành phố tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến mọi đối tượng về Đại 
hội Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng lần thứ VII. Đồng thời, tích cực vận động các 
tầng lớp nhân dân tham gia rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, góp phần 
củng cố và phát triển phong trào thể dục thể thao thành phố, nâng cao sức khoẻ và đời 
sống văn hoá tinh thần cho nhân dân.

 2. Đối với các địa phương, thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao từng 
cấp do đại diện lãnh đạo Uỷ ban nhân dân làm Trưởng ban, đại diện lãnh đạo ngành 
Văn hoá, Thể thao làm phó Trưởng ban thường trực, các thành viên còn lại là đại diện 
lãnh đạo các ngành: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an, 
Quân sự. Mời đại diện lãnh đạo tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ 
Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh tham gia vào Ban 
Tổ chức Đại hội.

Đối với các ngành, Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao do Thủ trưởng từng 
ngành ra quyết định thành lập theo cơ cấu gồm đại diện lãnh đạo ngành, Công đoàn, 



Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các thành viên có liên quan trong công tác 
phối hợp tổ chức Đại hội Thể dục thể thao của ngành.

3. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ngành 
liên quan xây dựng và thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao thành phố 
Đà Nẵng lần thứ VII, hướng dẫn các địa phương và các ngành xây dựng kế hoạch tổ 
chức Đại hội Thể dục thể thao tại địa phương, đơn vị trên nguyên tắc thiết thực, hiệu 
quả, đảm bảo an ninh trật tự và thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.

4. Kinh phí tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp thành phố Đà Nẵng lần thứ 
VII được cân đối trong dự toán ngân sách năm 2013 - 2014.

Giao Sở Tài chính thành phố tính toán, cân đối nguồn kinh phí tổ chức Đại hội 
Thể dục thể thao cho các cấp, các ngành ngoài nguồn kinh phí chi thường xuyên hằng 
năm cho công tác thể dục thể thao.

5. Ngoài nguồn ngân sách Nhà nước, các cấp, các ngành cần huy động thêm nguồn 
đóng góp, tài trợ của các tổ chức kinh tế - xã hội.

Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, 
huyện có kế hoạch và thực hiện việc huy động, sử dụng tối đa các nguồn lực về cơ sở 
vật chất, kỹ thuật và các trang thiết bị phục vụ nhu cầu tập luyện và thi đấu thể thao 
của quần chúng nhân dân.

6. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, trường học, lực lượng vũ trang 
và các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn thành phố tích cực tham gia và tổ chức 
các hoạt động hưởng ứng Đại hội Thể dục thể thao các cấp thành phố Đà Nẵng lần thứ 
VII. Các hoạt động tổ chức phải hết sức thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình 
thức, gây lãng phí vật chất và thời gian.

 Nhận được Chỉ thị này, các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện và 
đề nghị các hội, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thành phố có trách 
nhiệm triển khai thực hiện để Đại hội Thể dục thể thao các cấp thành phố Đà Nẵng lần 
thứ VII được tổ chức chu đáo và đạt kết quả tốt./.
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