
 

KẾ HOẠCH 

Triển khai tổ chức 17 môn trong Đại hội Thể dục thể thao  

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VIII năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 162/KH-UBND, ngày 27 tháng 11 năm 2020 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) các cấp 

năm 2021, Đại hội TDTT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VIII năm 2022 và 

tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần IX năm 2022;  

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-BCĐ ngày 05 tháng 3 năm 2021 của UBND 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội TDTT các cấp 

năm 2021 và Đại hội TDTT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần VIII năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 198/QĐ-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2021 của Ban 

Tổ chức Đại hội TDTT tỉnh về việc thành lập Tiểu ban Chuyên môn;  

Căn cứ Quyết định số 199/QĐ-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2021 của Ban 

Tổ chức Đại hội TDTT tỉnh về việc thành lập Tiểu ban Lễ Tân Đại hội TDTT 

tỉnh lần thứ VIII năm 2022; 

Căn cứ Điều lệ 17 môn tại Đại hội TDTT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ 

VIII năm 2022 ban hành kèm theo Quyết định số 318/QĐ-BTC ngày 05 tháng 

10 năm 2021 của Ban Tổ chức Đại hội TDTT tỉnh.  

Căn cứ công văn số 16679/UBND-VP ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại 

hội TDTT các cấp. 

Ban Tổ chức Đại hội TDTT ban hành kế hoạch triển khai tổ chức 17 môn 

trong Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VIII năm 2022, 

cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Thiết thực Chào mừng 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-

19/8/2022) và Quốc khánh (02/9/1945-02/9/2022) và các ngày lễ lớn trong năm. 

- Nâng cao chất lượng phong trào TDTT quần chúng với nhiều nội dung, 

đa dạng, phong phú nhằm góp phần đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn 

luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa”.  

- Rà soát, đánh giá công tác triển khai tổ chức giải tỉnh đồng thời tuyển 

chọn các vận động viên có thành tích xuất sắc bổ sung cho các đội tuyển thể 
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thao của tỉnh chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX 

năm 2022. 

2. Yêu cầu: 

- Tổ chức phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, với phương châm: “Đoàn kết 

- Trung thực - Cao thượng - Tiến bộ”. 

- Đảm bảo công tác phòng chống dịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho mọi 

người tham gia theo nguyên tắc 5K của Bộ Y tế.  

II. NỘI DUNG 

Tổ chức thi đấu theo Điều lệ 17 môn tại Đại hội TDTT tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu lần thứ VIII năm 2022 ban hành kèm theo Quyết định số 318/QĐ-

BTC ngày 05 tháng 10 năm 2021 của Ban Tổ chức Đại hội TDTT tỉnh và Thông 

báo số 103/TB-SVHTT ngày 19 tháng 11 năm 2022 về việc điều chỉnh thời gian 

tổ chức 17 môn trong Đại hội TDTT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VIII năm 

2022; 

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Tháng 7/2022: từ ngày 02/7/2022 đến ngày 31/7/2022, đối với 06 môn: 

Cờ vua, Các môn thể thao dân tộc, Bóng đá, Cờ tướng, Cầu lông, Vovinam. 

2. Tháng 8/2022: từ ngày 05/8/2022 đến ngày 29/8/2022, đối với 07 môn:  

Bida, Bóng đá futsal, Taekwondo, Bơi lội, Võ Cổ truyền, Bóng bàn, Petanque 

(Bi sắt). 

3. Tháng 9/2022: từ ngày 05/9/2022 đến ngày 26/9/2022, đối với 04 môn:  

Bóng chuyền trong nhà, Điền kinh, Bóng Rổ, Quần vợt. 

III. KINH PHÍ 

Kinh phí tổ chức từ nguồn kinh phí sự nghiệp thể dục thể thao của Trung 

tâm HL&TĐ TDTT được bố trí trong năm 2022. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Về phía Sở Văn hóa và Thể thao 

- Giao Phòng Quản lý thể dục thể thao: Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc 

thực hiện kế hoạch này và thường xuyên báo cáo tiến độ tổ chức Đại hội TDTT 

tỉnh cho lãnh đạo Sở, đồng thời tham mưu báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Chỉ 

đạo, Ban Tổ chức Đại hội. Phối hợp thẩm định hồ sơ theo đề nghị của Trung tâm 

Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh trình Ban Tổ chức Đại hội phê duyệt đảm bảo 

tiến độ thời gian theo quy định. 

- Giao Phòng Kế hoạch - Tài chính: Phối hợp, hướng dẫn Phòng Quản lý 

TDTT, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh xây dựng dự toán kinh phí, 

thông qua Sở Tài chính xem xét, thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt. 

- Giao Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh: Xây dựng kế hoạch, 

có phương án cụ thể, đảm bảo công tác phòng chống dịch; tham mưu thành lập 

Ban Tổ chức, dự thảo phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban Tổ 

chức, lập dự trù kinh phí chi tiết; triển khai tổ chức, báo cáo kết quả thực hiện về 

Sở theo quy định. 
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Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm vận động quần chúng nhân dân 

đến xem và cổ vũ để phát triển phong trào. Chú trọng nâng cao chất lượng công 

tác tổ chức, công tác truyền thông. 

Tổ chức tập huấn chuyên môn cho các lực lượng trọng tài, lực lượng phục 

vụ giải, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao; Sau khi kết thúc từng môn, báo 

cáo kết quả công tác tổ chức về Sở (báo cáo kết quả đạt được, những thuận lợi, 

khó khăn và giải pháp khắc phục để công tác tổ chức giải ngày một tốt hơn). 

2. Các Sở, ban, ngành: Căn cứ số môn, Điều lệ từng môn và tình hình 

thực tế về lực lượng của cơ quan, đơn vị mình để thành lập đội tuyển tham gia thi 

đấu các môn trong Đại hội. 

3. UBND các huyện, thị, thành phố: Hỗ trợ và tạo điều kiện về cơ sở vật 

chất, sân bãi, phương tiện, nhận lực để tổ chức thi đấu các môn thể thao đăng cai tại 

địa phương; chủ động chuẩn bị lực lượng tham gia thi đấu các môn trong Đại hội 

theo quy định của Điều lệ.  

4. Đề nghị các Hội, Liên đoàn thể thao cấp tỉnh: Vovinam, 

Taekwondo, Võ thuật cổ truyền và Liên đoàn Bóng bàn tỉnh: phối hợp, hỗ 

trợ công tác chuyên môn, lực lượng trọng tài tham gia điều hành các môn tại Đại 

hội. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai tổ chức 17 môn trong Đại hội Thể dục thể 

thao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VIII năm 2022.  

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thông báo, phổ biến đến các tổ 

chức, cá nhân có liên quan chủ động chuẩn bị lực lượng, đăng ký tham gia trên 

cơ sở số môn và Điều lệ từng môn được tổ chức trong Đại hội. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn kịp thời thông tin về Sở Văn 

hóa và Thể thao để hướng dẫn, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c); 

- Ban VHXH-HĐND tỉnh; 

- Sở, ban, ngành; lực lượng vũ trang; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Phòng KHTC; Trung tâm HLTĐ TDTT; 

- Phòng VHTT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm VHTT-TT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, QLTDTT. 

TM. BAN TỔ CHỨC 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ VH-TT TỈNH 

Huỳnh Đức Dũng 
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