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THÔNG BÁO 

Về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp 

                                                                                                    ____________________ 

 

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 Quyết định số 5371/QĐ-UBND  ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh Bình 

Định về việc 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; 

Căn cứ Quyết định số 4740/QĐ-UBND  ngày 29/11/2021 của UBND tỉnh Bình 

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  

Trong thời gian qua, một số địa phương đã tích cực chỉ đạo, xây dựng kế 

hoạch, triển khai tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp hiệu quả, thiết thực, gắn 

việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp với đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn 

dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và các sự kiện chính trị, xã hội 

của địa phương. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, 

tốc độ lây lan nhanh trên diện rộng và kéo dài  từ đầu năm đến nay đã ảnh hưởng 

đến tiến độ, quy mô tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp trên địa bàn tỉnh. 

Để công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp diễn ra an toàn, hiệu 

quả, đảm bảo tiến độ và quy mô phù hợp với tình hình mới theo 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 và triển khai thực hiện Quyết định số 4740/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của 

UBND tỉnh Bình 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. Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị liên 

quan căn cứ vào diễn biến dịch bệnh Covid 19 tại địa phương lựa chọn thời gian và 

quy mô tổ chức Đại hội TDTT các cấp phù hợp với tình hình thực tế, phấn đấu 

hoàn thành việc tổ chức Đại hội TDTT các cấp như sau: 

 



1. Đại hội Thể dục thể thao cấp xã (các xã, phường, thị trấn, đơn vị cơ sở) 

- Số môn: tổ chức từ 03 đến 05 môn tập trung các môn thể thao mà nhân dân 

yêu thích. 

- Thời gian tổng kết Đại hội Thể dục thể thao cấp xã: phấn đấu hoàn thành 

trước ngày 20/5/2022 

2. Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện, thị xã, thành phố:  

- Số môn: tổ chức  từ  08 môn trở lên tùy vào điều kiện cụ thể lựa chọn các 

môn thể thao truyền thống của địa phương. 

- Thời gian tổng kết Đại hội TDTT cấp huyện, Tx, Tp:  phấn đấu hoàn thành 

trước ngày 20/7/2022 

3. Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh:  

- Thời gian: từ tháng 01/2022 đến tháng 8/2022 tổ chức các môn: Bóng bàn, 

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

- Thời gian: Khai mạc và Bế mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Định 

từ ngày 20/9 đến ngày 26/9/2022 và thi đấu các môn: Bơi lội, Bóng chuyền 

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

Sở Văn hóa và Thể thao thông báo để các huyện, thị xã, thành phố và các 

đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.  

 

 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo) 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- BCH Quân sự tỉnh; 

- BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- Công an tỉnh, tỉnh Đoàn; 

- Các trường: Đại học Quy Nhơn 

- Cao Đẳng Bình Định; 

- Phòng VH&TT; TT VH-TT-TT 

Các huyện, thị xã, thành phố. 

- Lưu: VT, QL TDTT.                                                                                                    

  

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 
 

 

Bùi Trung Hiếu 
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