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KẾ HOẠCH 
hoạt động nghiệp vụ thể dục thể thao năm 2022 

 
 

Căn cứ Quyết định số 828/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2022; Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 10/5/2021 của  

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

hội Thể dục thể thao tỉnh Tuyên Quang lần thứ IX năm 2021; Văn bản số 

3868/UBND-KGVX ngày 11/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều 

chỉnh thời gian tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp, 

Căn cứ lịch thi đấu thể thao thành tích cao và lịch thi đấu thể thao quần 

chúng năm 2022 của Tổng cục Thể dục thể thao, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch tổ chức hoạt động 

nghiệp vụ thể dục thể thao năm 2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:  

- Tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng phong trào thể dục thể thao 

trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân 

thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", góp phần tăng cường thể chất, nâng cao sức 

khỏe cho mọi người dân, đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ, 

động viên nhân dân các dân tộc trong tỉnh thi đua lao động, sản xuất, học tập, 

công tác, quyết tâm phấm đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của đại 

phương, cơ quan, đơn vị. Tổ chức tốt các giải thể thao từ tỉnh đến cơ sở; tuyển 

chọn, đào tạo vận động viên có chất lượng để chuẩn bị lực lượng tham gia các 

giải thể thao khu vực và toàn quốc. 

- Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia ủng hộ 

xây dựng cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ cho tập luyện và tổ chức các hoạt 

động thể dục, thể thao ở cơ sở. 

- Các giải thi đấu phải được triển khai, tổ chức từ cơ sở, thu hút đông đảo 

lực lượng tham gia. Công tác tổ chức thi đấu các giải phải đảm bảo trang trọng, 

tiết kiệm, an toàn, chất lượng, hiệu quả, đúng Luật, Điều lệ, chống mọi biểu hiện 

tiêu cực và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

theo quy định. 



 

 

 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG (theo Biểu kế hoạch sự nghiệp thể dục thể 

thao và Biểu kế hoạch tổ chức, tham gia các giải thể thao năm 2022 gửi kèm) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Quản lý Thể dục, thể thao: 

Chủ động tham mưu cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

- Phối hợp với các ngành, các đơn vị xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí; 

Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao; Điều lệ thi đấu các môn thể thao theo kế 

hoạch. Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo tổ chức tốt 

Đại hội Thể dục thể thao; tổ chức các giải thi đấu trong khuôn khổ Đại hội và 

giải thi đấu khác, thành lập đội tuyển tham dự giải toàn tỉnh. 

- Kiểm tra, đôn đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh 

về công tác tuyển chọn, quản lý vận động viên và kế hoạch tập huấn các đội 

tuyển đảm bảo chất lượng; tham gia thi đấu giải khu vực, toàn quốc và các môn 

thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ IX, năm 2022 đạt kết quả.  

- Chuẩn bị kinh phí và các điều kiện đảm bảo cho công tác tổ chức thi đấu 

các giải toàn tỉnh và chuẩn bị các thủ tục cần thiết cho các đội tuyển tham gia thi 

đấu các giải khu vực và toàn quốc. 

2. Các phòng Văn  hóa  và Thông tin, trung tâm Văn hóa, Truyền 

thông và Thể thao huyện, thành phố: 

 - Căn cứ nội dung Kế hoạch này, chủ động phối hợp với các cơ quan liên 

quan tại địa phương tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo 

tổ chức đại hội thể dục thể thao từ cơ sở; xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức 

tốt Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện, thành phố; chuẩn bị tốt lực lượng và điều 

kiện để tổ chức các giải thi đấu thể thao trên địa bàn đạt kết quả; tuyển chọn lực 

lượng vận động viên, thành lập đội tuyển tham gia các môn trong Đại hội Thể 

dục thể thao và các giải thể thao cấp tỉnh.  

- Phối hợp với Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh 

tuyển chọn vận động viên năng khiếu ở các môn và đội tuyển thể thao của tỉnh. 

3. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh: 

- Phối hợp phòng Quản lý Thể dục thể thao giúp các đơn vị tổ chức Đại 

hội Thể dục thể thao cấp huyện, thành phố và Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh. 

- Xây dựng kế hoạch huấn luyện các lớp năng khiếu, kế hoạch tập huấn 

các đội tuyển thể thao. 

- Tăng cường công tác quản lý vận động viên, thực hiện tốt kế hoạch huấn 

luyện các lớp năng khiếu các đội tuyển.   



 

 

 

- Chú trọng đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện và 

chuẩn bị tốt các điều kiện về kinh phí, dụng cụ, trang thiết bị phục vụ các lớp 

năng khiếu, đội tuyển tập luyện, tham gia thi đấu các giải khu vực và toàn quốc 

đạt kết quả. 

Trên đây là kế hoạch hoạt động nghiệp vụ thể dục thể thao năm 2022. Căn 

cứ điều kiện thực tế có thể thay đổi về thời gian, địa điểm tổ chức các giải cho 

phù hợp. Các phòng Văn hóa và Thông tin, trung tâm Văn hóa, Truyền thông và 

Thể thao huyện, thành phố; Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao 

tỉnh; Phòng Quản lý Thể dục thể thao có trách nhiệm xây dựng kế hoạch phối 

hợp cụ thể để tổ chức thực hiện đạt kết quả./. 

 
 Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c); 
- Tổng cục TDTT (b/c); 
- Công an tỉnh, 
- BCH Quân sự tỉnh;      
- Liên đoàn Lao động tỉnh;         (p/h) 
- Trường Đại học Tân Trào;  
- Trung tâm VHTT TTN tỉnh; 
- Lãnh đạo Sở (c/đ); 
- Các phòng VHTT, trung tâm  
VHTT&TT huyện, thành phố;  
- Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh;   (t/h) 
- VP, KHTC, T.tra Sở; 
- Lưu: VT, QL TDTT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 

Nguyễn Văn Hòa 
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