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UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HO! CHU NGHIA VI1T NAM
TINH QUANG TR!
Dc 1p - Tir do - Hanh phüc

S&3559 /KH-UBND

Quáng Trj, ngày

05 tháng nám 2020

KE HOiCH
Tong ket Ngh quyet so 16INQ-CP ngay 14/1/2013 cua Chinh phu
ban hành Chtwng trInh hành dng thyc hin Nghj quyt s 08-NQ/TW
ngãy 01/12/2011 cüa B ChInh tr! v tang cirô'n sr lãnh do cüa Bang,
to burc phát triên mnh me v the dyc, the thao dn nãm 2020

Thrc hin K hoach s 25281KH-BVHTTDL ngày 09/7/2020 cña B Vn
hóa, Th thao và Du ljch v vic tng kt vic thrc hin Nghj quyêt
16/NQCP ngày 14/01/12013 cüa ChInh phü v ban hành Chixcing trInh hành dng thrc
hin Nghj quyêt 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 cüa B ChInh trj v tang ci.rng
sr lãnh dao cüa Dàng, tao bisóc phát triên manh me ye th diic, the thao den nãm
2020; UBND tinh ban hành K hoach tng kêt thirc hin Nghj quyêt
16/NQCP ngày 14/01//2013 cüa ChInh phCi trên dja bàn tinh nhu sau:
so

so

so

I. M1JC BICH, YEU CAU:
1. Myc dIch
a) Trén Co s& Chucmg trInh hành dng s 68-CTHD/TU ngày 01/7/2013
cOa Ban Thithng vi Tinh üy Quáng Trj và Kê hoach
3942/QD-UBND ngày
20/11/2013 cüa UBND tinh v th?c hin Nghj quyêt
16/NQ-CP cüa ChInh
phO ban hành Chuong trInh hành dng thirc hin Nghj quyêt 08/NQ-TW cüa
Bô ChInh trj "V tang cuông sr lãnh dao cüa Dâng, tao buc phát triên manh
me ye TDTT den nàm 2020"; to chüc tOng két, dánh giá toàn din
cOng tác
lãnh dao, chi dao và to chi.rc trin khai thirc hin Nghj quyt, nêu rO nhng kt
qua dat dugc, nhng han chê, khó khän vuóng mac và nguyen nhân cüa thành
cOng, han ch trong
trInh to chüc, trién khai thirc hin Nghj quyêt, tü do nt
ra nhüng bài h9c kinh nghim, d xut, kiên nghj nhUng nhim viii, giâi pháp
tiêp tc phát trin the dic the thao trong giai doan tiêp theo.
so

so

so

ye

qua

b) Thông qua tng kt Nghj quyt tao sir chuyn bin v nhn thirc và
hành dng cüa các
các ngành và trong can b, dâng viên, nhãn dan ye v trI,
vai trO, tác diing cüa the dic the thao trong vic nâng cao sirc khOe phát trin the
hrc, tAm vOc cüa nguOi Quàng Trj, gop phân chuân bj ngun nhân hrc phic vii
sir nghip xây dmg và báo v To quOc.
cap,

A
2. Yeu cau
A

a) Vic tng kt thirc hin Nghj quyt dugc trin khai dng b trên dja
bàn toãn tinh, tir cci quan quãn 1 nhà nithc dn các co quan chuyên môn, don vj

sir nghip, các th chtrc chInh trj xã hi, t chirc xã hi ngh nghip v th dic
th thao.
b) Ni dung tng kt phán ánh dung thirc t, khách quan, trung thirc, toàn
din, dánh giá c11 th theo các ni dung ma Nghj quyêt dê ra; tránh lam theo hInh
thüc thng kê, báo cáo thành tIch.
II. NO! DUNG, HINH THIYC, THI GIAN TONG KET VA KINH PH
THIXC HIN
1. Ni dung ding kt
UBND các huyn, thj xâ, thành ph các cci quan, ban, ngành, doàn th
cp tinh can cir ni dung, miic tiêu, nhim vii trong Nghj quyêt tiên hành tong
k& va xay drng báo cáo tInh hInh trin khai thirc hin Nghj quyêt (theo Dé
cu'cng báo cáo và Phy lyc kern theo).
Ni dung báo cáo ctn tp trung:
Dánh giá nhüng thun igi, khó khän trong qua tInh trin khai thirc hin
Nghj quy& và sr chuyên bin ye nhn thirc, hành dng; ye vai trO, trách nhim
cüa cp üy, chInh quyn các cAp, các ngành trong vic triên khai thirc hin Nghj
quyét.
Dánh giá vic quán trit và trin khai thc hin Nghj quyt, cong tác tuyên
truyên, ph biên Nghj quyêt, cong tác xây dirng các van bàn chi dao Nghj
quyt, CM thj, Chixong trInh, Quyt djnh, Ké hoach hành dng...) thirc hin
Nghj quyêt cüa dja phuong;
Phân tIch, dánh giá nhftng kt qua dat duqc trong qua trInh trin khai thirc
hin 06 nhim v11 chü yêu cüa Nghj quyt; Co SO sánh, dOi chiu vâi miic tiêu d
ra, tü dO, chi ra nhing ton tai, han ch, yu kern; phân tIch nhüng nguyen nhân
cüa ton tai, han chê, yêu kern, nhü'ng khó khan, thách thrc; nhCing bài h9c kinh
nghirn trong qua trInh chi dao, triên khai thirc hin Nghj quyêt.
Kin nghj, d xuAt vi cAp có thAm quyn nhftng nhim vy, giái pháp dt
phá mói dê phát trin the d%jc the thao cho phü hqp v61 tIrth hInh hin nay.
Tim hiu, trao dti, nm bAt tInh hInh thirc tin a mt s6 dja phi.rcing; phát
hin, nhân rng các mô birth trién khai thirc hin t& Nghj quyêt, kjp thM biu
duoTig các tp the, cá nhân có thành tIch tiêu biêu, xuât sac trong vic trin khai
thirc hin Nghj quyêt.
T chrc ding kt vic trin khai thirc hin Nghj quy& và d xuAt, kin nghj
cac giãi pháp dê phát triên sr nghip th dic the thao trong giai doan tip theo.
2. Hinh thirc tong ket
UBND các huyn, thj xa, thành ph; các S&, ban, ngành, doan th cAp tinh
xay drng kê hoach và chi dao các dan vj có lien quan tin hành dánh giá, tong
ket tai dan vj rnInh (co the lông ghép v&i các Hi nghj ding kt v lTnh virc th
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diic th thao khác trong cüng thvi dim); báo cáo bang van bàn gri v UBND
tinh (qua Sâ Van hóa, Th thao và Du ljch).
Can cir k& qua báo cáo thng kt Nghj quyt cüa các dja phiiang, don vi
lien quan, Sâ Van hóa, Th thao và Du ljch phM hçip vói Van phông UBND tinh
tham mru UBND tinh tong hçp, hoàn thin báo cáo tOng kt kt
th?c hin
Nghj quy& 1 6/NQ-CP, báo cáo B Van hóa, Th thao và Du ljch.
qua

so

S.

•

3. Thai gian tong ket
Thai gian
Tr 15/8 dn
10/9/2020
T 10/9
0 1/10/2020
Tir 0 1/10 dn
10/10/2020

Don vj thirc hin/
phi hçrp
UBND các huyn, thj xâ,
Các dan vj gài báo cáo v S& thành ph& các ca quan,
Van hoá, The thao và Du ljch ban, ngành, doàn the cap
tinh.
Tng hçip, hoàn thin
Sâ Van hoá, The thao và
báo cáo tong kt Ké hoch
Du ljch
Nhim

T chirc tngkt cp tinh. Báo
Sà Van hoá, The thao và
cáo kt qua ye B Van hoá,
Th thao và Du ljch và UBND Du lichlVAn phông UBND
tinh
tinh.

4. Kinh phi th,rc hin
TrIch ti'r ngun kinh phi chi thu&ng xuyên dã duçc giao du näm 2020 cho
các So, ban, nganh, dja phiio'ng, dan vi; kêt hçxp buy dng các nguôn kinh phi xã
hi boa và nguôn kinh phi h pháp khác Nêu
III. TO CHU'C THVC HIN
co).

1. S& Van hóa, Th thao và Du llch
a) Chü trI, chju trách nhim xay drng d cirang hu0ng dn vic tng kt
Ké hoach.
b) Là Ca quan thu&ng trirc, tham mixu giüp Uy ban nhan dan tinh theo dôi,
dOn dOe các dja phuang, dan vj lien quan tiên hành tong két Ngh quyêt và gui
báo cáo tong két theo quy dlnh.
c) Phi hcip vOi Van phông UBND tinh tng hqp báo cáo cüa các don vj,
dja phixcing, hoàn thin báo cáo gi'ri ye B VAn hóa, The thao và Du ljch và Uy
ban Nhân dan tinh.
2. Các Sir, ban, ngành, doàn th cp tinh
CAn ci'r chüc nAng, nhirn v cüa co quan, don vj và eác nhim vii duçc
phân cOng ti Ké hoch nay tiên hàrih tong kêt Nghj quyêt và gui báo cáo
IJBND tinh (qua SO VAn boa, The thao và Du ljch) dam bào các yêu câu ni
dung và thai gian quy djnh.
ye

ye

3. Uy ban Nhân dan các huyn, thi xã, thành ph
Can eli nhim v11, ni dung cüa Nghj quyêt và Kê hoach nay tiên hành xây
drng kê hoch cii the, chi dao to cht:rc tong két Nghj quyêt tü cap co so den cap
huyn và gIn báo cáo ye UBND tinh (qua SO Van hóa, The thao và Du ljch) dam
bâo các yêu câu ye ni dung vâ thOi gian quy djnh.
Yêu cu SO Van hóa, Th thao và Du ljch, các SO, ban ngành cp tinh,
UBND các huyn, thj xa, thành phô và cac don vj có lien quan triên khai thirc
hin, dam bão dung quy trInh và tiên d Kê hoch dã dé ra./.

Nci nil in:
- B VH-TT&DL (b/c);
- T&g cic TDTT;
- Các Sâ: VH,TT&DL, GD&DT;
- Cong an tinh; BCH Quân sr tinh;
- LDLD tinh, các Hi: ND, LHPN tinh;
- Doàn TCS HCM tinh;
- UBND các huyn, thj xa, thành phô;
- Trung tam HL&TDTDTF tinh;
- Lien doàn Qun vçIt tinh;
- Hi VO thut cô truyên tinh;
- L.ru: VT, VX.

TM. UY BAN NHAN DAN
KT. CHU T!CH
PHO CHU TICH
L'J
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