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UBND TỈNH PHÚ THỌ 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

Số:        /KH-STTTT 

CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   Phú Thọ, ngày      tháng 6 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác phục vụ tổ chức thi đấu vòng loại  

Bóng đá nam SEA Games 31 năm 2021 tại tỉnh Phú Thọ 
 

Thực hiện Kế hoạch số 2356/KH-UBND ngày 10/6/2021 của UBND tỉnh 

về việc đăng cai tổ chức một bảng thi đấu vòng loại môn Bóng đá nam SEA 

Games 31 năm 2021 tại tỉnh Phú Thọ; Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng 

Kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tuyên truyền giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc về 

ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện tỉnh Phú Thọ đăng cai tổ chức một bảng thi 

đấu vòng loại môn Bóng đá nam SEA Games 31 năm 2021. Đây không chỉ là sự 

kiện có ý nghĩa đối với sự phát triển thể dục thể thao của tỉnh mà còn là dịp 

quảng bá rộng rãi về hình ảnh, con người, bản sắc văn hóa vùng đất Tổ với bạn 

bè quốc tế. 

- Tạo sức lan tỏa và thúc đẩy các hoạt động thể dục thể thao quần chúng 

và thể dục thể thao thành tích cao, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn 

hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, nếp sống 

văn minh của người Phú Thọ và đẩy lùi các tệ nạn xã hội. 

 - Phối hợp triển khai các điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin, viễn 

thông phục vụ tổ chức các hoạt động thi đấu vòng loại môn Bóng đá nam SEA 

Games 31 năm 2021 tổ chức tại tỉnh. 

2. Yêu cầu 

- Công tác triển khai thực hiện cần bám sát tình hình thực tiễn, đảm bảo 

mục đích đề ra. 

- Công tác phối hợp phải được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Công tác thông tin, tuyên truyền 

- Đẩy mạnh tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện Việt Nam 

đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31; về mục đích, ý nghĩa 

của việc tỉnh Phú Thọ đăng cai tổ chức một bảng thi đấu vòng loại môn Bóng đá 

nam SEA Games 31 năm 2021. Tuyên truyền quan điểm của Đảng về phát triển 

thể dục thể thao; những chủ trương, chính sách của tỉnh Phú Thọ trong việc tạo 

điều kiện để phát triển thể dục thể thao quần chúng. 
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- Tuyên truyền sâu rộng, động viên đông đảo quần chúng Nhân dân 

hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng nếp sống văn minh, chấp hành pháp 

luật, an toàn giao thông, giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp... Tăng cường 

quảng bá các sản phẩm văn hóa, du lịch của tỉnh; quảng bá, giới thiệu hình ảnh, 

con người, bản sắc văn hóa  vùng đất Tổ tới bạn bè trong nước và quốc tế. 

- Tuyên truyền các phong trào thi đua “Toàn dân rèn luyện sức khỏe theo 

gương Bác Hồ vĩ đại”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”... góp phần 

giữ gìn, bảo vệ, tăng cường sức khỏe của Nhân dân, phòng chống dịch bệnh, làm 

nền tảng cho thể thao thành tích cao của tỉnh; đồng thời, thể hiện con người Phú 

Thọ văn minh, thân thiện, mến khách, tạo ấn tượng tốt đẹp với bạn bè quốc tế. 

- Tuyên truyền đầy đủ, kịp thời về công tác chỉ đạo, chuẩn bị, triển khai 

các mặt công tác có liên quan của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị. Tuyên 

truyền công tác tổ chức, điều hành, đón tiếp, đi lại của các đoàn thể thao; công 

tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo y tế, phòng chống 

dịch bệnh và các trận thi đấu để Nhân dân trong tỉnh được biết, xem và cổ vũ... 

2. Công tác chuẩn bị điều kiện hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin 

 Phối hợp triển khai các điều kiện hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin 

đảm bảo phục vụ các hoạt động diễn ra trong quá trình tỉnh Phú Thọ đăng cai tổ 

chức vòng đấu. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Thông tin và Truyền thông 

1.1. Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản 

- Tham mưu, hướng dẫn các cơ quan báo chí, tuyên truyền của tỉnh triển 

khai thực các nội dung theo hiện Kế hoạch và theo yêu cầu của Ban Tổ chức 

SEA Games 31.  

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp thông tin cho 

các cơ quan báo chí; hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài 

nước trong thời gian tác nghiệp tại tỉnh. 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. 

1.2. Phòng Bưu chính - Viễn thông; Công nghệ thông tin 

 Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin bảo đảm các 

điều kiện về cơ sở hạ tầng phục vụ tổ chức các hoạt động thi đấu. 

1.4. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông  

Tuyên truyền sâu rộng, đầy đủ, rõ nét các hoạt động của tỉnh trong quá trình 

đăng cai tổ chức vòng đấu và các nội dung tại mục 1, phần II của Kế hoạch này. 

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

Cung cấp các thông tin liên quan đến công tác tổ chức và thi đấu cho Sở 

Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí, truyền thông để đảm bảo công 

tác tuyên truyền được kịp thời, sâu rộng, hiệu quả. 
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4. Đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh 

- Tổ chức tuyên truyền theo Kế hoạch số 2356/KH-UBND ngày 

10/6/2021 của UBND tỉnh về việc đăng cai tổ chức một bảng thi đấu vòng loại 

môn Bóng đá nam SEA Games 31 năm 2021 tại tỉnh Phú Thọ. 

 - Cung cấp thông tin về kết quả tuyên truyền cho Sở Thông tin và Truyền 

thông để tổng hợp, báo cáo theo quy định. 

5. Đề nghị UBND các huyện, thành, thị 

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình 

các huyện, thành, thị; Trang thông tin điện tử tổng hợp của địa phương; hệ thống 

thông tin cơ sở tổ chức thông tin, tuyên truyền các nội dung tại mục 1, phần II 

của Kế hoạch này. 

- Tuyên truyền, động viên các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tích cực thể 

dục thể thao, nâng cao sức khỏe, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, 

nếp sống văn minh của người đất Tổ và đẩy lùi các tệ nạn xã hội. 

 - Cung cấp thông tin về kết quả tuyên truyền cho Sở Thông tin và Truyền 

thông để tổng hợp, báo cáo theo quy định. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai thực hiện; kết quả tuyên 

truyền gửi về Sở Thông tin và Truyền thông (qua Phòng Thông tin - Báo chí - 

Xuất bản) sau khi kết thúc vòng đấu 5 ngày để tổng hợp báo cáo theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 

- PCT UBND tỉnh (Ô. Dũng) (để b/c); 

- Sở VH,TT&DL; 

- Báo Phú Thọ; Đài PT&TH tỉnh: 

- UBND các huyện, thành, thị; 
- GĐ; các PGĐ;  

- TTBCXB, BCVT, CNTT; 

- Trung tâm CNTT&TT; 

- Lưu: VT, TTBCXB (KT). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Thúy 
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