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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
PHƯỜNG TÂN QUY ĐÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  
Số:          /BC-UBND  Tân Quy Đông, ngày     tháng 01 năm 2021 

        

BÁO CÁO 

Hoạt động kinh tế thể thao trên địa bàn phường Tân Quy Đông,  

giai đoạn 2011 - 2019 

 

 

Thực hiện Công văn số 05/VHTT ngày 05 tháng 01 năm 2021 của Phòng Văn 

hóa – Thông tin thành phố Sa Đéc về việc báo cáo hoạt động kinh tế thể thao giai 

đoạn 2011-2019. 

Ủy ban nhân dân phường Tân Quy Đông báo cáo Kết quả Hoạt động kinh tế 

thể thao trên địa bàn phường Tân Quy Đông giai đoạn 2011 - 2019, với nội dung như 

sau:  

I. BỐI CẢNH, ĐẶC ĐIỂM 

1. Đặc điểm tình hình địa phương 

Phường Tân Quy Đông là cửa ngõ vào trung tâm thành phố Sa Đéc, có diện 

tích 643,72 ha, thuộc 04 khóm: Tân Mỹ, Sa Nhiên, Tân Hiệp, Tân Huề với 31 tổ tự 

quản, có 1.910 hộ dân, 8.299 nhân khẩu. Phường nằm giữa sông Sa Đéc và Sông 

Tiền, có Đường tỉnh lộ 848 đi qua nên hệ thống giao thông thuận lợi cả đường bộ lẫn 

đường thủy. Phường Tân Quy Đông có khu công nghiệp C với nhiều cơ sở công 

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ khác. Trên địa bàn phường có 01 

trường Tiểu học và 01 trường mẫu giáo, 02 chùa thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam 

quản lý; 01 đình thần Tân Quy Đông.  

Được sự quan tâm của Đảng ủy, UBND phường trong công tác quản lý Nhà 

nước về các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thể thao trên địa phương đạt 

được nhiều kết quả khả quan. Sự phối hợp chặc chẽ các ban, ngành, đoàn thể phường 

trong công tác vận động và tuyên truyền. Qua đó đã thu hút một số bộ phận nhân dân 

tham gia vào các hoạt động kinh doanh, dịch vụ thể thao trong giai đoạn 2011-2019. 

2. Thuận lợi 

- Được sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Sa 

Đéc, Phòng VH-TT Thành phố cũng như sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, 

đoàn thể phường nên góp phần phát triển kinh tế thể thao đạt được nhiều kết quả. 

- Sự đoàn kết chặt chẽ của đội ngũ cán bộ, công chức, Ban nhân dân 04 khóm 

và quần chúng nhân dân nên hầu hết các hoạt động thể dục, thể thao của địa phương 

có nhiều thuận lợi, kết quả hàng năm đều đạt các chỉ tiêu, kế hoạch trên giao. 

- Cơ sở vật chất từng bước được đầu tư, nâng cấp cải tạo đáp ứng yêu cầu tập 

luyện thể dục thể thao cho nhân dân trên địa bàn nên các hộ dân kinh doanh trong 

lĩnh vực thể thao cũng được phát triển. 

3. Khó khăn 

Bên cạnh những thuận lợi đã đạt được cũng gặp không ít khó khăn như: Đặc 

thù địa phương là chủ yếu trồng hoa kiểng nên người dân vẫn chưa thật sự quan tâm 
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đến công tác kinh doanh, dịch vụ thể thao vẫn còn hạn chế. Nên từ đó việc triển khai 

thực hiện gặp nhiều khó khăn.  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Thực trạng hoạt động kinh tế thể thao 

- Hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thể thao (các lĩnh vực, ngành nghề 

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; số lượng, loại hình các doanh nghiệp, hộ kinh doanh 

thể thao đã đăng ký/được cấp phép hoạt động kinh doanh theo qui định của pháp luật; 

ước tính doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thể thao). Ủy ban nhân 

dân phường luôn quan tâm, chỉ đạo công chức chuyên môn rà soát các hộ dân, doanh 

nghiệp kinh doanh thể thao đầu tư các lĩnh vực, ngành nghề sản xuất trên địa bàn 

phường. Giai đoạn 2011-2019 trên địa bàn phường chỉ có 01 điểm kinh doanh dịch 

vụ tập thể hình trên địa bàn khóm Sa Nhiên. 

- Hoạt động kinh tế truyền thông trong lĩnh vực thể thao luôn được quan tâm 

thực hiện. UBND phường cũng thường xuyên phối hợp với MTTQ, ban ngành đoàn 

thể tăng cường công tác vận động nhân dân tham gia các hoạt động kinh tế trong lĩnh 

vực thể thao trên địa bàn. Tuy nhiên, vẫn chưa thu hút được người dân đầu tư thực 

hiện. 

- Khai thác nguồn thu từ tổ chức sự kiện thể thao. Địa phương luôn tạo điều kiện 

thuận lợi nhằm thu hút các cá nhân, doanh nghiệp tổ chức các sự kiện thể thao trên 

địa bàn. Việc khai thác tối đa từ nguồn thu tổ chức sự kiện thể thao trên địa bàn luôn 

được quan tâm. 

- Kết quả thu ngân sách từ các hoạt động kinh tế thể thao của địa phương trong 

những năm qua; ước tính tỷ trọng đóng góp cho ngân sách địa phương từ các hoạt 

động kinh tế thể thao. Giai đoạn 2011-2019 địa phương không có thu ngân sách từ 

các hoạt động kinh tế thể thao. 

2. Công tác quản lý hoạt động kinh tế thể thao 

- Thực trạng công tác quản lý đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

thể thao (quản lý việc thành lập, đăng ký hoạt động, điều kiện kinh doanh của doanh 

nghiệp; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm …). Ủy ban nhân dân phường 

cũng thường xuyên chỉ đạo công chức chuyên môn rà soát các cơ sở mới thành lập 

kinh doanh, dịch vụ thể thao trên địa bàn phường thực hiện theo đúng quy định pháp 

luật. 

- Thực trạng công tác quản lý đối với các hoạt động tài trợ, quảng cáo, khai thác 

bản quyền; kinh tế truyền thông thể thao; hoạt động thể thao giải trí, du lịch, mạo 

hiểm và các hoạt động kinh tế thể thao khác. Không có 

- Việc thực hiện các cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực 

thể dục thể thao của Chính phủ tại địa phương; các cơ chế, chính sách đặc thù của địa 

phương nhằm ưu đãi, khuyến khích phát triển hoạt động kinh tế thể thao. Địa phương 

luôn quan tâm thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cơ sở được hưởng chế 

độ ưu đãi, hỗ trợ của nhà nước. 

- Thực trạng công tác quản lý, khai thác, sử dụng các công trình thể thao trên địa 

bàn. 
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+ Việc xây dựng và củng cố thiết chế về thể dục, thể thao quần chúng từ thành 

phố đến các xã, phường thường xuyên được quan tâm, trên cơ sở bảo đảm phấn đấu 

có Trung tâm thể dục, thể thao, có Câu lạc bộ và có vận động viên. 

+ Cơ sở phục vụ cho hoạt động thể dục, thể thao hằng năm đều được cải tạo, 

nâng cấp để phục vụ cho hoạt động tập luyện của các vận động viên và nhân dân. 

+ Hiện tại trên địa bàn phường có 03 điểm luyện tập TDTT thường xuyên ( Bãi 

đậu xe Làng hoa, sân UBND phường,…), 05 điểm sinh hoạt văn nghệ các địa điểm 

trên thu hút nhân dân thường xuyên luyện tập. (Sân bãi tập luyện: sân tập dưỡng sinh: 

01 điểm, sân bóng chuyền hơi: 01 điểm, sân đá cầu: 01 điểm, sân bóng đá: 01 điểm, 

sân bóng chuyền: 01 điểm;…) 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Đánh giá chung về kết quả đạt được 

- Công tác triển khai thực hiện đầu tư, phát triển kinh tế thể thao trên địa bàn 

phường giai đoạn 2011-2019 đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Với tinh thần trách 

nhiệm, tích cực và đoàn kết của cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn, đã khắc 

phục mọi khó khăn phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu cấp trên giao và việc 

lồng ghép Cuộc vận động“Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ 

đại” bằng những hành động thiết thực, đổi mới và cải tiến phương pháp làm việc, đã 

đem lại nhiều thành tích đáng kể cho phong trào thể dục, thể thao của địa phương. 

2. Những hạn chế, tồn tại 

- Kinh phí hỗ trợ để bảo đảm cho hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thể dục, 

thể thao chưa thật sự thu hút các hộ dân đầu tư kinh doanh. 

- Cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa còn hạn chế nên chưa bảo đảm cho nhu cầu 

tập luyện và thưởng thức ngày càng tăng của nhân dân. 

- Việc xã hội hóa trong lĩnh vực kinh tế thể dục, thể thao chưa được sự quan 

tâm. 

3. Những bài học kinh nghiệm 

- Được sự quan tâm lãnh đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố và sự chỉ đạo 

trực tiếp của Đảng ủy và chính quyền địa phương đối với công tác phát triển thể dục, 

thể thao ở địa phương là nhân tố góp phần sự thành công trong việc vận động nhân 

dân tham gia đầu tư các loại hình kinh doanh, dịch vụ kinh tế thể thao gắn với thực 

hiện “Cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai 

đoạn 2012-2020 và phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên 

địa bàn phường. 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với công tác hoạt động sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ thể thao; các hoạt động tài trợ, quảng cáo, khai thác bản quyền; 

kinh tế truyền thông thể thao; hoạt động thể thao giải trí ở địa phương. 

-  Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân trong việc đầu tư và 

phát triển kinh tế thể thao. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc hoạt động các loại hình kinh 

doanh kinh tế thể thao trên địa bàn phường Tân Quy Đông giai đoạn 2011-2019, phát 
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huy những mặt làm tốt và rút kinh nghiệm những mặt còn thiếu sót nhằm thực hiện 

tốt ở các năm tiếp theo. 

IV. BẢNG BIỂU THỐNG KÊ SỐ LIỆU (Phụ lục kèm theo) 

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: Không có. 

 

Trên đây là báo cáo Kết quả hoạt động kinh tế thể thao trên địa bàn phường 

Tân Quy Đông giai đoạn 2011 - 2019./. 

        
Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
- Phòng VH-TT thành phố (b/c);   KT.CHỦ TỊCH 
- Đảng ủy - HĐND phường (b/c);    PHÓ CHỦ TỊCH 
- MTTQ, các đoàn thể, BND 04 khóm;  
- Lưu: VT.  

  

  

    Phạm Thị Ngọc Thanh     
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Phụ lục 

THỐNG KÊ SỐ LIỆU  

 

Phụ lục 1: Tổng hợp số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động kinh tế thể thao từ 

2011-2020 

 

ĐVT: số lượng 

TT Năm Số lượng doanh nghiệp tư 

nhân 

Số lượng hộ kinh doanh cá 

thể 

1 2011 0 0 

2 2012 0 0 

3 2013 0 0 

4 2014 0 0 

5 2015 0 0 

6 2016 0 0 

7 2017 0 1 

8 2018 0 1 

9 2019 0 1 

10 2020 0 1 

 

Phụ lục 2: doanh thu từ kinh doanh dịch vụ thể thao từ năm 2011-2020 

 

ĐVT: triệu đồng 

TT Năm 

Doanh thu từ hoạt động kinh tế thể thao 

Tổng 

doanh 

thu từ 

hoạt 

động 

kinh tế 

thể 

thao 

Tổng số 

tiền đóng 

góp vào 

NSNN địa 

phương 

từ hoạt 

động kinh 

tế thể 

thao 

Ước tính 

tỷ trọng 

đóng góp 

cho NS 

địa 

phương 

từ hoạt 

động kinh 

tế thể 

thao (%) 

Hoạt 

động sản 

xuất, 

kinh 

doanh, 

dịch vụ 

thể thao 

Hoạt 

động 

quảng 

cáo, tài 

trợ, 

khai 

thác 

bản 

quyền 

về 

TDTT 

Hoạt 

động 

kinh tế 

truyền 

thông 

trong 

lĩnh vực 

thể thao 

Khai 

thác 

nguồn 

thu từ tổ 

chức sự 

kiện thể 

thao 

1 2011 0 0 0 0 0 0 0 
2 2012 0 0 0 0 0 0 0 
3 2013 0 0 0 0 0 0 0 
4 2014 0 0 0 0 0 0 0 
5 2015 0 0 0 0 0 0 0 
6 2016 0 0 0 0 0 0 0 
7 2017 30 0 0 0 30 0 0 
8 2018 30 0 0 0 30 0 0 
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9 2019 30 0 0 0 30 0 0 
10 2020 30 0 0 0 30 0 0 
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