
UBND T!NH BINH DINH CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 

sO VAN HOA vA THE THAO Dc 1p - Tr do - Hnh phüc 

S : /HD-SVHTT Blnh Djnh, ngây tháng nám 2021 

HIfONG DAN 
P A• A A F A To chtrc Di hçn The diic the thao cac cap 

Tin tó'i Di hi The diic th thao tinh Blnh D!nh  1n thu IX 11am 2022 

Can cir Hrning dn s 253 5/HD-BVHTTDL ngày 09 tháng 7 näm 2020 cüa 
B Van hóa, Th Thao và Du Ljch v to chüc Dai  hi The diic the thao các cap 
tin tói Dai hi Th duc th thao toàn Quôc lan thir IX nàm 2022; 

Thirc hin Quyt djnh s 537 1/QD-UBND ngày 29 tháng 12 näm 2020 cüa 
UBND tinh BInh Djnh ye vic ban hành Kê hoach to chirc Dai  hi The dc the 
thao các cap và Dai  hôi The duc the thao tinh BInh Dinh lan thu IX näm 2022. 
Sà Van hóa và The thao xay d1rng Huâng dan to chirc Dai  hi The dic the thao 
các cp tin tOi Dai  hi Th dc th thao tinh BInh Djnh lan thu IX nàm 2022, 
vói nhüng ni dung cii the sau: 

I. M!JC IMCH, YEU CAU 
1. Mic dIch 

- Chào mung thành cong cüa Dai  hi Dâng b các c.p và Dai  hi  dai  biu 
toàn quc 1n thu XIII cüa Dãng. 

- Hu&ng üng Dai  hi Th thao DOng Nam a 1n thu 31 (SEA Games 31) 
và Dai  hi The thao nguii khuyêt tt Dông Nam A lan thu 11 (ASEAN 
ParaGames 11). 

- Dy math  tuyên truyn, tao  s1r chuyn bin sâu s.c v nhn thüc cüa các 
cap, các ngành và toàn xã hi ye li Ich, vai trô tam quan tr9ng cUa the diic the 
thao trong vic nâng cao süc khOe, the hrc cüa nhân dan, gop phân dâo tao  con 
nguii phát triên toàn din trong giai doan  mói. 

- Gn kt cOng tác t chüc Dai  hi vi vic dy math  Cuc 4n dng "bàn 
dan rèn 1uyn than the theo guang Bác Ho vT dai"  và phong trào "Toàn dan doàn 
kêt xây dirng diii song van boa". 

- Thông qua cOng tác chun bj và th chi'rc Dai  hi Th diic th thao các 
cp phát hin, tuyn chçn 4n dng viên Co thành tIch xut sc b sung vào các 
di tuyn th thao cüa dja phuang và cüa tinh, tang cuOng du tu và nâng cp co 
sâ vt cht, trang thit bj th diic th thao Co sâ, nâng cao nàng hrc quân l, to 
chüc và diu hàth cüa di ngü can b, hun 1uyn viên, huâng dn viên, trçng 
tài the diic th thao các cp; tng kt, dánh giá kt qua phát trin sir nghip th 
diic th thao qun chüng cüa tinh giai doan 2018 - 2022; kjp thai biu duong, 
khen thuing các tp th, cá nhân xut sc trong t chüc và tham gia Dai  hi Th 
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diic th thao các cp; khc phiic nhUng han  ch, yu kern nhm dy manh  phong 
trào th diic th thao trong nhtng nàm tip theo. 

2. Yêu cu 
- To chüc Dii hôi Th die th thao các cp phãi thit thirc, that s1r là ngày 

hi cüa toàn dan; dam bâo tiêt kim, hiu qua, gàn vâi vic day manh  cong tác 
v sinh rnôi tril?mg, phông chông djch bnh, báo darn an ninh, an toàn cho mci 
nguôi tham gia. 

- D cao trách thim cUa các cp üy dâng, chInh quyn và toàn xã hi di 
vâi cong tác the diic the thao và vic tO chüc Dai  hi The diic the thao các cap. 

- T.p hçp disçic dông dâo qun chüng nhân dan tham gia các boat dng th 
diic the thao nhàrn tao  ra chat luçing mth cüa phong trào the diic the thao trong 
toàn tinh. Tang crnmg s1r phôi hgp giüa các cap, các ngành, huy dng s1r tham 
gia tIch circ cüa các to chüc, doanh nghip và cá nhân nhäm tang cumg Ca sâ 
4t chat, dâu tu rnua sam trang thiêt bj, dung ci1 tp luyn và thi dâu the diic the 
thao. 

- Dai hi Th diic th thao cci sâ phâi trin khai theo k hoach  chung cUa 
tinh, phái dam bâo nguyen tãc: Chi tiên hành to chüc khai mac Dai hi Th diic 
the thao cap huyn sau khi dã hoàn thành vic to chIrc Dai  hi The dc th thao 
cap xã, to chüc khai mac  Dai hi The diic the thao cap tinh sau kbi dã hoàn 
thành vic tO chirc Dai  hi The dic the thao cap huyn. 

II. NQI DUNG 

1. Quy mô, then gian và dja dim to chtrc 

a) Dai  hi Th dçic th thao cp xâ (xã, phuing, thj tr.n và dan vj ca si) 

- T chüc thi du tü 5 mon the thao tr& len, tp trung vào các mon th thao 
duçic nbân dan yêu thIch. Thy diêu kin cii the, lxu tiên to chirc các mon Vit dä, 
Diên kinh, Bcii, Bong dá, Bong chuyên, các mOn the thao dan tc và trô chai 4n 
dng dan gian phü hçp truyên thông cUa dja phuang. 

- Thai gian to chüc: Tir tháng 01 närn 2021 dn tháng 3 näm 2022 

- Dja dim th chirc: Tai  xã, phumg, th trn. 

b) Dai  hi Th diic th thao c.p huyn (huyn, thj xä, thành ph& lirc luqng 
vu trang, truang Dai  hc Quy Nhan, Cao dang BInh Djnh) 

- To chirc thi du tü 10 mon th thao tth len, trong do có các mOn Vit dã, 
Diên kinh, Bcii, Bong dá, Bong chuyôn và các mOn the thao dugc nhân dan yêu 
thIch. Thy diêu kin c1i the có the tO chüc các mon the thao phü hçp truyên 
thông cüa dja phuong. 

- Thai gian t chüc: Tü tháng 02 näm 2021 dn tháng 4 nám 2022 
- Dja dim th chirc: Trên dja bàn huyn, thj xã, thành ph& 

c) Dai hôi Th due th thao tinh BInh Dinh 
- TO chüc thi du 19 môn, gôm: Bong dá nam, Bong chuy&n Nam, Bong 

chuyn Nü, Bong chuyên bãi biên nam, Bong chuyên bãi biên nil, Diên kinh, Vit 
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dã, Cu lông, Bong bàn, Co tuó'ng, CO vua, Bcii li, Bi da, Vô thut c truyn, 
Quyn Anh, Kéo co, Day gay,  Bàn no và Phóng lao. 

- ThOi gian t chirc: 
Tü tháng 3 nàm 2021 dn tháng 4 11am 2022: t chüc thi dâu mt so mon 

trong chixcing trInh ?ai  hi: Bi da, Cäu lông, Bong bàn, Quyên Anh (Boxing), 
Bong chuyên bâi biên 11am, Bong chuyên bãi biên ni, Bong dá nam, CO tuOng, 
CO vua, Bong chuyên nü và Vit dã. 

- Tir ngày 15 tháng 6 dn ngày 25 tháng 6 näm 2022, to chüc L Khai mac, 
VOng chung két gôm các môn: Vô cô truyên, Bong chuyên nam, Bcii hi, Diên 
kinh, Kéo co, Day gay,  Bàn nO, Phóng lao và Lê Be mac Dai hi The diic the 
thao tinh BInh Djnh lan thu IX tai  thành phô Quy Nhan. 

d) Các ban, ngành, doàn th chInh trj - xâ hi 

Các Ca quan, ban, ngành, doàn th cüa tinh can cir dc dim, tInh hInh cüa 
tmg dan vj d quy& djnh ni dung, hInh thüc t chüc, dng thOi gui k hoach 
v Ban T chüc Dai  hi Th dic th thao tinh (qua SO Van hoá và Th thao) d 
s&p xp thOi gian t chüc tránh sr trüng l.p giUa các boat  dng. ThOi gian t 
chüc Dti hi và các hoat dng chào mirng Dai  hi Th diic th thao cüa các sO, 
ngành, doàn the bt dâu tü tháng 03 11am 2021 và kt thüc trong tháng 04 näm 
2022. 

2. Môt s nhiêm vu chInh cn trin khai thirc hin 
a) Ban T chüc Dai hôi Th dçic th thao các cp 

- Cp huyn (thj xã, thành ph): Trithng Ban T chüc là dng chI Chü tjch 
hotc Phó Chü tjch Uy ban nhân dan; thành viên Ban To chüc là dai  din länh 
d.o các ngành, doàn the, trong do länh dao  PhOng Van hóa và Thông tin hoc 
lãnh dao  Trung tam Van hóa — Thông tin — Th thao lam Thu?mg trrc Ban To 
chirc. 

- Cp xã (phuOng, thj trn): Ban T chüc Dai  hi Th dçic th thao xà 
hithng, thj trán) do dông chI Chü tjch hoc Phó Chü tjch Uy ban nhân dan lam 

TruOng Ban; lãnh dao  các ngành, doàn the, trixOng h9c lam thành viên; can b 
ph%i trách khôi van hoá - xâ hi lam Uy viên thuOng trrc Ban To chüc. 

- Các ngành, doàn th, lrc lucmg vu trang, các truOng Dai  hçc, Caodng: 
do Thu truOng dan vj quyêt djnh. 

* Thy thuc vào diu kin c1i th cüa dja phuang, sO, ngành và Ca sO, Ban 
To chuc Dai  hi The dçic the thao dixçc thành 1p phài dam bâo ca câu gn nhç 
và hiu qua trong vic triên khai to chuc Dai  hi. 

b) Xây dimg ni dung và t chüc thi du các mon th thao 
- Trên ca sO K hoach  t chüc Dai  hi Th dc th thao cüa tinh, PhOng Van 

hóa và Thông tin chü trI phôi hçip vOi Trung tam Van hóa — Thông tin — The thao 
các huyn, thj xà, thành phô xây d%rng ké hoach  to chüc Dai  hi The diic the thao 
tai dja phuang trInh Länh dao  dja phuang phê duyt, dông thOi triên khai to chüc 
thirc hiên. 
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- T chüc thi du các mon th thao trong Dai  hi Th dic th thao các cp 
phâi phü hçip vâi diêu kin cüa dja phumig, uu tiên các mOn the thao the mtnh, 
cac mon the thao truyên thông duc dOng dâo nhân dan yêu thIch, tp 1uyn, thi 
dâu. 

- Diu hành thi du các mon th thao dam bâo dung Lut, Diu 1 thi du, 
trên tinh than the thao doàn két, trung thrc, khách quan và cong bng. 

c) Cong tác chun bj co si 4t chit, san bãi và kinh phi 
- Can cr diu kin cii th và khâ näng cüa mInh, các dja phucing, don vj 

chü dng cãi tao,  nâng cap co sâ 4t chat, trang thiêt bj, ditng ci the diic the thao 
phc v11 cong tác tO chüc thi dâu các mon thi trong chuang trInh Dai  hi dam 
báo an toàn, hiu qua, tiêt kim. 

- Kinh phi d cai tao,  nâng cp Ca si v.t cht và t chüc Dti hi th diic th 
thao các cap tü nguOn ngân sách Nhà nuóc và các nguOn thu hçip pháp khác, 
tang cung 4n dng nguOn kinh phi xã hi hóa cho cOng tác to chüc Dai  hi. 

d) Cong tác tuyên truyn 
- Tuyên truyn v igi Ich, vai trô cüa th diic th thao trong vic nâng cao 

src khOe, the 1irc, gop phân dào tao  con nguôi phát triên toàn din, tao  không 
khI vui tuai, phân khâi trong nhân dan; 4n dng mci ngui tIch circ tham gia 
t.p 1uyn the diic the thao, thiêt thirc thrc hin Cuc v.n dng "Toân dan rén 
1uyn than the theo gucing Bác Ho vi dai"  và phong trào "Toân dan doàn kêt xây 
dimg nông thôn mcii, do thj van minh". 

- Tuyên truyn, giáo dc dao due, nhân each, 1& sng cho 4n dng viên, 
thirc hin nêp sOng, üng xü van hóa, kiên quyêt l°ai  tr1r các hành vi tiêu circ 
trong the thao; tIch circ biêu ducmg nhüng tp the, cá than có thành tich xuât sac 
trong các hoat dng the diic the thao và trong cOng tác to chirc Dai  hi The diic 
the thao các cap. 

- Mt so khâu hiu tuyên truyn cho Dai  hi Th diric th thao các cp: 
"Toàn dan rèn 1uyn than the theo guang Bác Ho vi dai",  "KhOe dê xây dimg và 
bâo v To quOe", "KhOe dê 1p  nghip và gilt nuóc", "Doàn kêt - Trung thirc - 
Cao thuçing - Tiên be", "Nhanh han - Cao han - Math han" và các khâu hiêu 
thrc hin nhim v1i chInh trj cüa dja phucing. 

- T chüc phát song thix?mg xuyên trén h thing dài phát thanh, dài truyn 
hInh, dài truyên thanh cüa dja phuang các ban tin, bài hat tuyên truyên ye the 
dc the thao trong qua trInh chuân bj và tO chüc Dai  hi The diic the thao các 
cap. 

- Biu tnrng Dai  hi Th dic th thao các ctp (theo mu logo Dgi h3i tinh 
kern theo). 

3. T chuc L Khai mac,  L B mac Dai hi 
a) L Khai mac Dai  hôi 
Dam báo trang trong, xung quanh khu virc fbi t chüc L Khai mc Dai 

hi có the trang trI khau hiu, tranh ãnh cO dng ye hoat  dng The dic the thao, 
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v các thành tuu dt duçic trên các 11th virc kinh t, van hoá, xã hi cüa dja 
phtrang. 

Ni dung chInh L Khai mac, gm: 
- Chào cii, hat quc Ca; 
- Tuyên b 1 do, giâi thiu di biu; 
- Diên van khai mac; 
- Tuyên th cüa Vn dng viên; 
- Tuyên th cüa Tr9ng tài; 
- DM duôc truyn thng; 
Vic t ChÜC diu hành, biu duang lirc luqng, biu din van ngh, dng 

din th diic... do dja phuang, si, ngành to chüc Di hi quyêt djnh. 
b) L B mc Dai  hi 
Bao gôm COng tác tng kt, dánh giá kt qua th chüc D?i  hi, khen thu&ng 

cho CáC doàn, CaC 4n dng viên, huân 1uyn viên, Cáctp the, ca nhân cóthành 
tIch xuât sac trong cOng tác to chüc Di hi The diiC the thao the cap. 

III. TONG KET vA MIEN THIRNG 
1. Tong kt Di hi 
K& thüc D.i hi, Ban T ehüc Di hi Th diie th thao CáC huyn, thj xã, 

thành ph và Cáe ngành, doàn the, 1irc luçmg vu trang, the truông Di hçc, Cao 
däng báo Cáo tong kêt gi'ri ye Ban To chuc Dai  hi tinh (qua S& Van boa và The 
thao) trithc ngày 15/5/2022 dê tOng hçip báo cáo Ban Chi do Di hi. 

Báo cáO tp trung các ni dung sau: 
- Tng s xã, phu&ng, thj trn, dan vj ca s tO chüc Di hi Th diic th 

thao trên dja bàn. 
- Tng s mon thi, ni dung thi tai  Di hi Th diic th thao trng cap ('trong 

do so mon the thao dan tóc,). 

- Tng s nguäi tham gia, t chüc Di hti eüa cá 2 c.p huyn và xâ ('trong 
do: TOng sO thành viêntham gia Ban TO chjc, tOng sO vn dç5ng viên, tOng sO 
huán luyn viên, tOng sO trQng tài,). 

- Kt qua, thành tIch thi du cüa các 4n dng viên ti Dii hi. 
- S luçing Cong trInh th thao duçic xây dirng mi hoc câi tao: Nba thi du 

the thao; san bong dá (mini và san lón.); san câu lông; san bong chuyên; be boi; 
san diên kinh; san quân vqt; các loi san khác... 

- Kinh phi t chrc Dti hi: Ngân sách nhà nuic dam bão; ngun khác... 
(kern theo bku mJu báo cáo sá lieu) 

2. Khen thithng 

Ban t chirc Dti hôi Th dic th thao cp nào, can cü vào thành tIch th 
chüc Dti hi The diic the thao cap do de xem xét khen thisâng cho cánhan, 
tp the và d nghj Ban To chüc Di hi cap trên khen thu&ng. HInh thüc khen 
thithng theo nhu Diêu l Di hi ban hành. 
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GIAM DOC 

Trong qua trInh chun bj và t chüc Di hi, nu có vn d phát sinh d 
nghj các dja phiing, don vj phân ánh ye Ban To chüc Di hi The dc the thao 
tinh (qua So' Van hóa và The thao hogc tryv tiêp qua Phông Quán lj TDTT so 

din thogi: 0256. 3813522, email.' camnd@svhtt.binhdinh.gov.vn )  dê trInh Ban 
Chi do D.i hti có kiên chi dao.I./ 

Ntiin1:mn: 
- UBND tinh (dê báocáo), 
- Tong cic TDTT (dé báo cáo); 
- UBND các huyn, thj xã, thành phô 'p/hQp 
- Cong an tinh p/hQp,); 
- BCH Quan sir tinh (p/hcp); 
- BCH BDBP tinh (p/hQp); 
- Tnr?mg DH Quy Nhn (p/hQp); 
- Tnthng CD BInh Djnh(pflp; 
- Các ngành, doàn the (p/p); 
- PhOng VH&TT huyên, TX, TP (t/hin); 
- TT.VH-TT-TT huyn, TX,TP (t/hin); 
- Liru: VT, QL.TDTI'. 

T Xuãn Chánh 
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Phii hjc 

BAO CÁO sO LIEU DI HQI TDTT CAC CAP 

HUYN/TIIj XA/THANH PRO  
(Kern theo Hzthng dn s6 /HD-SVHI7' ngày tháng 01 nám 2021 

cza SÔ Van hóa va The thao tinh Blnh Dinh) 

TT Ni dung S lirçrng 

1 T chirc Di hi TDTT cap xã/phirong/thj trn (cap xã) 

1.1 s6 xã, phu?mg, thj trn t6 chirc Dai hOil  t6ng s 

1 2 
Binh quân s mon th thao th.rqc t chc (It nht — nhiu nhAO 

Trong dO, s mon th thao dan tc 

1.3 

Tng s ngu?ii tham gia Dai  hi cp xL Trong do: 

+ Tng s thành viên Ban T chüc 

+ Tng s Trong tài 

+ T6ng so Van dng viên 

+ Tng s Hun 1uyn viên 

1.4 

T6ng s cong trinh th thao duçic sira chfta, xây mâi 

+ Kinh phi sira chüa, xay mói tir ngun ngãn sách 

+ Kinh phi süa chtta, xây mài tr ngun xA hi hOa 

1.5 

Tng kinh phi chi cho fi hi cp xã, trong dO: 

+Knhphitrngunngansách 

+ Kinh phI tir ngun xA hOi  hOa 

2 T chirc Di hi TDTT cp huyn, TX, TP (cap huyn) 

2.1 S mon th thao di.rçic t chirc 

2.2 S6 mon th thao dan tc 

2.3 

S ngithi tham gia Dti hi cp huyn. Trong do: 

+ S thành viên Ban T chirc Dai hôi cp huyn 

+ Tng s Trong tai 

+ Tang s6 Vn dng viên 

+ Tng s Hun 1uyn viên 

2.4 

S cOng trinh th thao thrqc sira chUa, xây mài 

+ Kinh phi sira chtia, xây mài tr ngun ngãn sách 

+ Kinh phi sira chfta, xây mth tü ngu6n xà hi hóa 

2.5 

Kinh phi M chrc Dai hOi cAp huyn, trong do: 

+ Kinh phi tir ngun ngãn sách 

+ Kinh phi ttr ngun xA hOi  hOa 
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