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Số:            /QĐ-UBND     Bình Định, ngày        tháng       năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các 

cấp và Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Định lần thứ IX năm 2022 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Hướng dẫn số 3862/HD-BVHTTDL ngày 18/10/2021 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về việc Hướng dẫn tạm thời việc thực hiện Nghị quyết 

số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời 

“Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trong lĩnh 

vực văn hóa, thể thao và du lịch; 

Căn cứ Công văn số 1520/TCTDTT-TDTTQC ngày 05/11/2021 của Tổng 

cục Thể dục thể thao về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội Thể dục thể 

thao các cấp; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 

16031/SVHTT-QLTDTT ngày 19 tháng 11 năm 2021. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao 

các cấp và Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Định lần thứ IX năm 2022 ban 

hành kèm theo Quyết định số 5371/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh, với các nội dung cụ thể như sau: 

1. Đại hội Thể dục thể thao cấp xã 

a) Số môn thi đấu: từ 03 đến 05 môn tập trung các môn thể thao mà nhân 

dân yêu thích.  

b) Thời gian tổ chức: tháng 5 năm 2022. 

2. Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện 

a) Số môn thi đấu: từ 08 môn trở lên tùy vào điều kiện cụ thể lựa chọn các 

môn thể thao truyền thống của địa phương.  
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b) Thời gian tổ chức: tháng 7 năm 2022. 

3. Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh 

a) Từ tháng 01 năm 2022 đến tháng 8 năm 2022 tổ chức các môn: Bóng 

bàn, Cầu lông, Quyền anh, Việt dã, Cờ vua, Cờ tướng, Bóng chuyền nữ, Bóng đá.  

b) Khai mạc và Bế mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Định lần thứ 

IX từ ngày 20/9/2022 đến ngày 25/9/2022 và thi đấu các môn: Bơi lội, Bóng 

chuyền nam, Bắn nỏ, Đẩy gậy, Điền kinh, Võ cổ truyền, Phóng lao. 

4. Các nội dung khác: vẫn giữ nguyên và thực hiện theo Quyết định số 

5371/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.  

Điều 2. Giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ động tham mưu, đề xuất 

UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh theo tình hình thực tế để Đại hội Thể dục thể 

thao các cấp được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và điều chỉnh, 

bổ sung Quyết định số 5371/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp và Đại hội Thể 

dục thể thao tỉnh Bình Định lần thứ IX năm 2022. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Văn hóa và Thể 

thao, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và 

Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:                 

- Như Điều 4;                                                                                              

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- BCH Quân sự tỉnh; 

- BCH Bộ đội biên phòng tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Tỉnh đoàn, Hội LHPN tỉnh, Hội  

Nông dân tỉnh, Hội CCB tỉnh, Hội 

NCT tỉnh; 

- Các trường: Đại học Quy Nhơn, 

Cao đẳng Bình Định; 

- Báo, Đài PT&TH Bình Định; 

- LĐVP UBND tỉnh; 

- Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, K1, K8.                                   

    KT. CHỦ TỊCH 

     PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

   Lâm Hải Giang    
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