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Phú Thọ, ngày      tháng 5 năm 2021 
 

KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Phú Thọ lần thứ IX  
 

 

Triển khai Kế hoạch số 51/KH-SVHTTDL ngày 18/5/2021 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ lần 

thứ IX năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch tuyên truyền 

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ lần thứ IX năm 2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền về Đại hội Thể dục 

thể thao các cấp tỉnh Phú Thọ lần thứ IX năm 2021, tiến tới Đại hội Thể dục thể 

thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 và Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 

(SEA Games 31) và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 

(ASEAN Para Games 11), góp phần tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của 

các cấp, các ngành và toàn xã hội về lợi ích, vai trò và tầm quan trọng của thể dục 

thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực của Nhân dân. 

- Tuyên truyền Đại hội Thể dục thể thao các cấp lần thứ IX, năm 2021 gắn 

với tuyên truyền các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 

năm 2021và những năm tiếp theo, công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

- Nội dung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, hiệu quả 

và phù hợp với tình hình thực tế; kết hợp đa dạng các hình thức thông tin trên báo 

chí, các phương tiện truyền thông của các cơ quan nhà nước và các nền tảng 

mạng xã hội. 

III. NỘI DUNG 

1. Nội dung tuyên truyền 

- Vai trò, tầm quan trọng của thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, 

thể lực của Nhân dân, góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện. 

- Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp (xã, huyện, 

tỉnh); công tác chuẩn bị tại các địa phương và của các cơ quan, đơn vị liên quan; 

các chủ trương, chính sách, giải pháp mới nhằm nâng cao chất lượng thi đấu, 

luyện tập thể dục thể thao; công tác xây dựng và nhân rộng mô hình các câu lạc 

bộ thể thao truyền thống; công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực xây dựng, 

hoàn chỉnh cơ sở vật chất và tổ chức các hoạt động thể dục thể thao. 

- Thông tin về công tác chuẩn bị Đại hội Thể dục thể thao các cấp của Ban 

Tổ chức và hoạt động phối hợp của các cấp, các ngành; thời gian, địa điểm, nội 

dung tổ chức Đại hội và các hoạt động chào mừng Đại hội; lịch thi đấu các môn 

thể thao, của các đoàn vận động viên và kết quả, công tác trao giải, công nhận kết 

quả thi đấu trong chương trình Đại hội… 
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- Biểu dương những đơn vị tổ chức tốt Đại hội Thể dục thể thao các cấp, 

tấm gương những vận động viên tiêu biểu; tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến 

trong xây dựng, phát triển phong trào thể dục thể thao. 

- Đoàn vận động viên của tỉnh tham gia Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc 

lần thứ IX năm 2022 và công tác chuẩn bị, luyện tập thi đấu. 

- Thông tin về Lịch sử Đại hội Thể thao Đông Nam Á và Đại hội Thể thao 

người khuyết tật Đông Nam Á; các hoạt động hướng đến Đại hội Thể thao Đông 

Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông 

Nam Á lần thứ 11 (ASEAN Para Games 11); công tác chuẩn bị các điều kiện của 

tỉnh Phú Thọ cho công tác đăng cai tổ chức SEA Games 31. 

2. Hình thức tuyên truyền 

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: Báo Phú Thọ, Đài 

Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, cổng/trang thông 

tin điện tử của các cơ quan nhà nước trong tỉnh. 

- Tuyên truyền qua hệ thống thông tin cơ sở: Đài truyền thanh cấp huyện 

và cấp xã; cổ động trực quan: Băng rôn, pa nô, áp phích… và trên mạng xã hội. 

3. Thời điểm tuyên truyền 

a) Khai mạc Đại hội: 

Dự kiến tổ chức vào tháng 12/2021, tại Nhà luyện tập và thi đấu Thể dục 

thể thao tỉnh (Lễ khai mạc Đại hội được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát 

thanh - Truyền hình tỉnh). 

b) Chương trình thi đấu tại Đại hội (02 giai đoạn): 

+ Nội dung thi đấu 15 môn diễn ra trước khai mạc Đại hội: Dự kiến tổ chức 

từ tháng 7 - tháng 12/2021. 

+ Nội dung 07 môn thi đấu còn lại diễn ra sau khai mạc Đại hội: Dự kiến 

tổ chức 07 ngày trong tháng 12/2021. 

c) Bế mạc Đại hội: 

Công tác tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội; khen thưởng 

các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. 

d) Thời điểm tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11: 

- SEA Games 31 dự kiến diễn ra từ ngày 21/11 - 02/12/2021 tại Hà Nội, 

trong đó tỉnh Phú Thọ đăng cai nội dung thi đấu môn Bóng đá nam tại SEA 

Games 31. 

- ASEAN Para Games 11 dự kiến diễn ra từ ngày 17/12 - 23/12/2021 tại 

Hà Nội. 

* Căn cứ vào tình hình, diễn biến của dịch, bệnh COVI-19 trên địa bàn tỉnh, 

Ban Tổ chức sẽ điều chỉnh thời gian và hình thức tổ chức Đại hội Thể dục thể thao 

các cấp tỉnh Phú Thọ lần thứ IX, năm 2021 cho phù hợp với tình hình thực tế.  
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Thông tin và Truyền thông 

a) Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong tỉnh tổ chức triển khai 

Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Phú Thọ lần thứ IX, 

năm 2021. 

- Chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông của tỉnh phối hợp chặt chẽ 

với các cơ quan chức năng liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho Đại 

hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Phú Thọ lần thứ IX theo mục II Kế hoạch này. 

- Tổng hợp kết quả công tác tuyên truyền Đại hội Thể dục thể thao các cấp 

tỉnh Phú Thọ lần thứ IX để báo cáo Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh. 

b) Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông 

Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền về Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh 

Phú Thọ lần thứ IX theo mục II Kế hoạch này và tổ chức tuyên truyền trên Cổng 

Thông tin điện tử tỉnh đảm đảo phù hợp, thiết thực, hiệu quả. 

2. Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Phối hợp cung cấp kịp thời, chính xác các nội dung, thông tin cho các cơ 

quan báo chí, truyền thông của tỉnh đảm bảo công tác tuyên truyền về Đại hội Thể 

dục thể thao các cấp tỉnh Phú Thọ lần thứ IX theo mục II Kế hoạch này. 

3. Đề nghị Báo Phú Thọ 

- Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền về Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh 

Phú Thọ lần thứ IX theo mục II Kế hoạch này và tổ chức tuyên truyền trên các ấn 

phẩm báo in, báo điện tử, trang fanpage của Báo Phú Thọ bằng các hình thức 

truyền thông phù hợp, hiệu quả. 

- Cung cấp thông tin về kết quả tuyên truyền Đại hội Thể dục thể thao các 

cấp tỉnh Phú Thọ lần thứ IX theo Kế hoạch (số lượng, nội dung tin, bài, ảnh đăng 

tải) gửi Sở Thông tin và Truyền thông (trước ngày 30/12/2021) tổng hợp, báo cáo 

Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh. 

4. Đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ 

- Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền về Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh 

Phú Thọ lần thứ IX theo mục II Kế hoạch này và tổ chức tuyên truyền trên kênh 

phát thanh, truyền hình, ấn phẩm PTV, trang thông tin điện tử, trang fanpage của 

Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ bằng các hình thức truyền thông phù hợp, 

hiệu quả. 

- Cung cấp thông tin về kết quả tuyên truyền Đại hội Thể dục thể thao các 

cấp tỉnh Phú Thọ lần thứ IX theo Kế hoạch (số lượng, nội dung tin, bài, ảnh đăng 

tải) gửi Sở Thông tin và Truyền thông (trước ngày 30/12/2021) tổng hợp, báo cáo 

Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh. 



4 

 

5. Đề nghị UBND các huyện, thành, thị 

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch tuyên truyền về Đại hội 

Thể dục thể thao các cấp tỉnh Phú Thọ lần thứ IX tại địa phương theo mục II Kế 

hoạch này và tổ chức tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh cấp huyện, cấp 

xã, trang thông tin điện tử, cổ động trực quan và các hình thức phù hợp khác đảm 

bảo thiết thực, hiệu quả. 

- Báo cáo kết quả tuyên truyền Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Phú 

Thọ lần thứ IX tại địa phương theo Kế hoạch (số lượng, nội dung tin, bài, ảnh 

đăng tải) gửi Sở Thông tin và Truyền thông (trước ngày 30/12/2021) tổng hợp, 

báo cáo Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh. 

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh 

Phú Thọ lần thứ IX, năm 2021. Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị 

các cơ quan, đơn vị quan tâm tổ chức triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở VH,TT&DL (B/c); 

- Các cơ quan báo chí; 

- UBND các huyện, thành, thị; 

- Phòng TTBCXB, Trung tâm CNTT&TT; 

- GĐ, PGĐ (B.Thúy); 

- Lưu: VT, TTBCXB (NL). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Nguyễn Thị Hồng Thúy 
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