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KẾ HOẠCH
dục Thể thao

lân thứ IX năm 2021 - 2022
Tắ chức Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Phú Quốc

Thực hiện Kẻ hoạch số 12/KH-BCĐ ngày 18 ứiáng 01 năm 2021 của Ban
Chỉ đạo Đại hội Thể dục ứiể thao các cấp tỉnh Kiên Giang lần IX năm 2021 - 2022;

Căn cứ Quyết định số 1094/QĐ-ƯBND ngày 25 tháng 3 năm 2021 của
Chủ tịch ủỵ ban nhân dân thành phố Phú Quốc về việc thành lập Ban Tổ chức
Đại hội Thể dục ửiể thao thành phố Phú Quốc lần thứ IX năm 2021 - 2022;

Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tíiành phố Phú Quốc xây dựng Ke
hoạch tổ chức Đại hội Thể dục ứiể thao thành phố Phú Quốc lần thứ IX năm
2021 - 2022 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẰU
1. Muc đích

- Chào mừng ứiành công Đại hội Đảng bộ thành phố Phú Quốc lần ứiứ
XII; Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần
thứ XIII;

- Hưởng ứng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31)
và Đại hội ứiể thao người khuyết tật Đồng Nam Á lần thứ 11 (ASEAN Para
Games 11) năm 2021 tổ chức tại Việt Nam.

- Tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn
xã hội vê lợi ích, vai trò của thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, ứiể
lực của nhân dân, góp phân đào tạo con người phát triển toàn diện.

- Thông qua Đại hội Thể dục thể thao các cấp nhằm biểu dương lực lượng
thê dục ứiê thao quần chúng trong toàn thành phố, phát triển phong trào thể dục
thê thao cơ sở rộng khắp, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia tập
luyện thê dục thê thao. Góp phần nâng cao sức khỏe, xây dựng đời sống văn hóa
lành mạnh cho nhân dân.

- Thông qua Đại hội tuyển chọn lực lượng vận động viên cho đội tuyển
của thành phố tham gia thi đấu tại Đại hội Thể dục thể tliao tỉnh Kiên Giang lần
thứ IX.

^  - Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, Chính quyền và các đoàn
thê chính trị, các tổ chức xã hội trong sự nghiệp phat triển ửie dục thể thao đáp
ứng yêu cầu đổi mới.



- Thông qua Đại hội Thể dục thể thao các cấp, nhằm đánh giá công tác
phát triên sự nghiệp thê dục thê thao của các xã, phường trên địa bàn ứiành phố.

2. Yêu cầu:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận
thức của các câp, các ngành và toàn xã hội về lợi ích, vai trò của thể dục thể thao
trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân, góp phần đào tạo con người
phát triển toàn diện;

- Các xã, phường có kế hoạch cụ thể và phù họp với điều kiện của địa
phương để tổ chức lực lượng, lấy các câu lạc bộ ứiể thao cơ sở làm nồng cốt.
Xây dựng nội dung, chương trình Đại hội; sửa chữa, bổ sung các trang thiết bị,
dụng cụ và sân bãi thê ứiao phục vụ cho Đại hội; tạo động lực thu hút các thành
phân, các đối tượng trong xã hội tham gia, phát triển sự nghiệp ứiể dục thể thao;

- Đại hội Thể dục thể thao các cấp phải được tổ chức thật an toàn, thực
hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong quá trình tổ chức Đại hội,
tiêt kiệm, tránh phô trương, hình ữiức; phù hợp với tình hình dịch bệnh, quy mô,
điêu kiện kinh tế, xã hội và mức độ phát triển ữiể dục, thể thao của địa phương;
gắn liền với các hoạt động văn hóa để chào mừng các ngày lễ lớn của đất nươc
và các sự kiện quan trọng của địa phương;

- Tiến hành tổ chức Đại hội Thể dục thể thao thành phố sau khi hoàn
thành việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao ở các xã, phường.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa thể dục thể ứiao, tạo động lực ửiu hút các
thành phần, các đối tượng trong xã hội tham gia, xây dựng cơ sở vật chất ủng hộ
kinh phí cho Đại hội Thể dục thể thao các cấp.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM Dự
•  •

Tất cả công dân Việt Nam cư trú trên địa bàn thành phố Phú Quốc đều
được tham dự Đại hội Thể dục thể thao thành phố. Đối tượng tham dự cụ thể sẽ
được quy định trong điều lệ thi đấu từng môn thể thao ở Đại hội Thể dục ứiể
thao các cấp.

III. NỘI DƯNG
1. Quy mô, thòi gian, địa điểm tổ chức:
a. Đại hội Thể dục thể thao các xã, phường: (gọi chung là cấp xã)
- Tổ chức thi đấu từ 05 môn thể thao trở lên. Tập trung vào các môn thể

thao truỵền thống tại địa phương, được nhân dân yêu thích, ưu tiên tổ chức các
môn Điên kinh, Bơi lội, Bóng đá, các môn thể thao dân tộc và trò chơi vận động
dân gian phù họp truyền thống của địa phương.

+ Thòi gian tổ chức: Từ tháng 06/2021 và kết thúc trước ngày 31/7/2021
+ Địa điểm tổ chức: Tại trung tâm xã, phường.
- Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp xã do Chủ tịch ủy ban nhân

dân xã, phường làm Trưởng ban, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường phụ



trách văn hóa xã hội làm Phó Trưởng ban. Các thành viên còn lại bao gồm đại
diện lãnh đạo các ngành, đơn vị và đoàn thể cấp xã.

Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao ứiành phố chọn: Xã Cửa Dương
làm điểm để chỉ đạo tổ chức Đại hội (Lễ khai mạc dự kiến diễn ra vào ngày
13/6/2021).

b. Đại hội Thể dục Thể thao thành phố:
- Đại hội Thể dục thể ứiao thành phố tổ chức thi đấu gồm: 11 môn thể

thao cụ thể như sau:

STT MÔN
CÁCH THỨC

Tỏ CHỨC
GHI CHÚ

1 Điền kinh Trước và trong Đại hội

2 Bóng đá nam 7 người Trước Đại hội

3 Bóng chuyền nam Trước Đại hội

4 Bóng chuyền hơi nữ Trước Đại hội

5 Việt dã Trước Đại hội

6 Cầu lông Trước Đại hội

7 Đẩy gậy Trong Đại hội

8 Cờ tướng Trước Đại hội

9 Kéo co Trước và trong Đại hội

10 Bơi lội Trước Đại hội

+ Ngoài ra Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao thành phố sẽ tổ chức
một sô môn trò chơi thể thao như: Ném bóng vào rỗ, nhảy bao bố, sút bóng vào
câu môn.. .(Những môn trò chơi thê thao sẽ không tính huy chương xếp hạng).

+ Thời gian tổ chức: Từ tháng 10/2021 và kết thúc trước ngày 28/2/2022
+ Địa điểm: Tại Trung tâm thành phố.
2. Huứng dẫn chumig trình Lễ khai mạc, biểu tuựng và cờ Đại hội các cấp:
Trang trí Lễ khai mạc Đại hội đảm bảo ừang trọng, xung quanh khu vực noi

tổ chức trang trí khẩu hiệu, tranh ảnh cổ động về hoạt động thể dục, thể ứiao và các
ứiành tựu đạt được ừên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

a. Chương trình Lễ khai mạc:
- Diễu hành theo thứ tự: Rước cờ nước; cờ Đại hội; ảnh Bác; đội hồng kỳ,

các đoàn vận động viên theo vần A, B, C; trọng tài;
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- Đốt đuốc truyền thống;
- Chào cờ, hát quốc ca;
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
- Diễn văn khai mạc;
- Tuyên thệ của vận động viên;

- Tuyên thệ của trọng tài;

- Tặng hoa và cờ lưu niệm;

- Chương trình đồng diễn thể dục...
b. Bỉểu tượng, cờ đại hội.
* Biểu tượng:
Biểu tượng của Đại hội Thể dục thể thao thành phố Phú Quốc năm 2021 -

2022 có hình tròn, vành ngoài phía trên có hình chữ: "Đại hội Thể dục thể thao
thành phố Phú Quốc lần ữiứ IX" phía dưód ghi năm tổ chức và 2 bông lúa vàng,
phía trong của biểu tượng có hình 2 đường chạy bắt chéo nhau hìĩứi chữ V màu
đỏ, phía trên là ngôi sao vàng.

* Cờ Đại hội:
Cờ Đại hội Thể dục thể thao có nền trắng, ở giữa là biểu tượng Đại hội.

Cờ Đại hội có thể làm nhiều kích thước khác nhau nhưng phải đảm bảo tỷ lệ
giữa chiều cao và chiều dài là 2:3. Chiều đứng chữ V theo hướng chiều rộng của
cờ, hình của biểu tượng Đại hội chiếm 1/3 chiều rộng của cờ. Cờ Đại hội được
treo cạnh cờ tổ quốc ở bên phải và thấp hơn cờ tổ quốc 10 cm.

3. Công tác tuyên truyền:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội về mục đích,

yêu câu của việc tô chức Đại hội Thê dục thê thao băng nhiêu hình ứiức như:
Băng rôn, cờ, pa nô và trên hệ ứiống Trạm Truyền thanh của địa phương và hệ
thống truyền thông thành phổ...

Một số khẩu hiệu tuyên truyền: "Toàn dân rèn luyện ứiâa ứiể theo gương
Bác Hồ vĩ đại". "Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". "Thể ứiao - Đoàn kết -
Trung thực - Cao ữiượng - Tiến bộ". "Nhanh hơn - Cao hơn - Mạnh hơn" và các
khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm ngày lịch sử của địa phương, của ngành, của đất
nước vào thời điểm tiến hành Đại hội.

4. Cơ sử vât chất:

^ Cần sử dụng tối đa cơ sở vật chất, trang thiết bị thể dục thể thao hiện có ở
các cấp, các ngành cho nhu cầu tập luyện của quần chúng và thi đấu ứiể dục thể
thao. Tiên hành xem xét hiện trạng đê có biện pháp tu sửa, cải tạo, nâng cấp
những sân bãi, nhà tập, dụng cụ trang thiết bị cần thiết phục vụ cho yêu cầu tiến
hành Đại hôi.
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Cần huy động nhiều nguồn lực, tài chính từ các tổ chức, cá nhân, các cơ
quan, đoàn thể đóng góp cho thể dục, thể thao. Tránh việc lạm dụng Đại hội Thê
dục thể thao đề ra những yêu cầu quá sức, tràn lan, thiêu trọng tâm, phô trương
hình thức.

IV. KINH PHÍ
Kinh phí tổ chức Đại hội Thể dục thể thao ở các xã, phưòfng và dự Đại hội

cấp trên do từng đom vị chịu trách nhiệm chi.
Ngoài kinh phí chi cho hoạt động thể dục thể thao thường xuyên của các

xã, phường hàng năm và nguồn kinh phí do địa phương vận động. Ban Chỉ đạo
Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Kiên Giang và Ban Tổ chức Đại hội Thể dục ứiê
thao thành phố Phú Quốc lần thứ IX sẽ hỗ ừợ các địa phương một Ịíhần kinh phí
tổ chức Đại hội Thể dục ứiể ứiao ở các xã, phường và dự Đại hội cấp ừên cụ ứiể
như sau:

- Kinh phí tỉnh bổ sung cho tổ chức Đại hội Thể dục ứiể thao cấp xã là:
20.000.000 đồng/xã, phường.

- Kinh phí thành phố bổ sung cho các xã, phường tham gia Đại hội Thể
dục ứiể thao ứiành phố là: 10.000.000 đồng/xã, phường. Xã điểm: 20.000.000
đằng.

Đại hội Thể dục ửiể thao thành phố dự trù kinh phí riêng.
V. TỔNG KÉT - KHEN THƯỞNG
1. Tầng kết:
Tổng kết tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp càn được tiến hành

chặt chẽ từ cơ sở trở lên. Sau khi tổ chức xong Đại hội Thể dục thể ứiao cấp xã
phải báo cáo về Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao thành phố (qua Phòng
Văn hóa và Thông tin ) nội dung báo cáo theo mẫu phụ lục đính kèm.

2. Khen thưởng:
- Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao ở cấp nào thì căn cứ vào thành

tích của cá nhân, tập thể ở cấp đó xét khen thưởng (chú ý các cá nhân, tập thể có
nhiêu đóng góp vê vật chất và kinh phí cho Đại hội).

- Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao thành phố xét khen ứiưởng toàn
đoàn cho các đơn vị tham dự Đại hội Thể dục thể thao thành phố từ 04 môn trở
lên. Trong đó có 02 môn bắt buộc là điền kinh và bóng đá nam 7 người (hoặc
bóng chuyền nam).

- Tại Đại hội Thể dục thể thao ứiành phố Phú Quốc lần thứ IX năm 2021 -
2022, Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào số huy chương vàng, bạc, đồng để xếp hạng
toàn đoàn cho các đơn vị tham dự. Ngoài ra Ban Tổ chức sẽ xét khen thưởng
cho 01 đơn vị tô chức tốt Đại hội Thể dục thể thao cấp xã.

VI. TỔ CHỨC THựC HIÊN



1. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố là cơ quan ứiường trực Ban Tổ
chức; có trách nhiệm ữieo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo tình hình tổ chức
Đại hội về Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao thành phố. Đồng thời tham
mưu, đề xuất các nội dung liên quan đến công tác tổ chức triển khai Đại hội.

2. Tnmg tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thành phố rà soát điều
kiện, cơ sở vật chất, bố trí đạo diễn, hướng dẫn tập luyện cho các đon vị tham
gia diễu hành và đồng diễn trong Lễ Khai mạc.

Tham mưu Ban Tổ chức Đại hội ban hành Điều lệ Đại hội, điều lệ các
môn thi đấu, tuyển chọn, bồi dưỡng vận động viên để tham gia ứii đấu tại Đại
hội Thể dục thể thao cấp tỉnh.

Lập dự trù kinh phí Tổ chức Đại hội Thể dục thể ứiao tìiành phố và tham
gia Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh trình ƯBND thành phố phê duyệt. Tham
mưu kịch bản chi tiết, thành lập hội đồng ừọng tài, thư ký để điều hàiứi các môn
thi đấu.

Chuẩn bị nội dung, hỗ trợ về chuyên môn, trang thiết bị, hướng dẫn các
xã, phường tổ chức Đại hội.

Phối họp với Phòng Văn hóa và Thông tin đẩy mạnh công tác ứiông tin,
tuyên truyền về vị trí, vai trò và ý nghĩa thể dục ứiể thao đối với việc bảo vệ,
nâng cao sức khỏe và xây dựng lối sống lành mạnh, đem lại hạnh phúc cho
người thân, gia đình và cộng đồng.

3. Văn phòng HĐND và ƯBND thành phố lập danh sách và gửi giấy mời
cho các đại biểu và các thành phần tham gia dự Lễ khai mạc Đại hội Thể dục ữiể
thao thành phố và Đại hội Thể dục thể thao xã điểm.

Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể ứiao và
Truyền ửianh tìiành phố chuẩn bị chương ừinh và các cơ sở vật chất phục vụ Đại hội.

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu cho UBND thành phố bổ sung
kinh phí cho các xã, phường; kinh phí tổ chức Đại hội Thể dục thể thao thành
phố và tham gia Đại hội Thể dục Thể thao cấp tỉnh.

5. Phòng Nội vụ có kế hoạch khen ứiưởng ửieo chuyên đề cho công tác tổ chức
tốt Đại hội Thể dục ứiể ứiao ứiành phố Phú Quốc lần tíiứ DC năm 2021 - 2022.

6. Công an ữiành phố xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh ừật
tự trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

7. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố xây dựng kế hoạch huy động lực lượng
cán bộ, chiến sỹ, lực lượng Dân quân, Tự vệ ứiam gia diễu hành tại Lễ khai mạc
Đại hội Thể dục ữiể thao thành phố;

8. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế ửiành phố tổ chức và chỉ đạo Phòng khám đa
khoa khu vực, Trạm Y tế các xã, phường tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho vận
động viên tham gia Đại hội các cấp. Cử cán bộ y tế thường trực tại Lễ khai mạc



và các điểm thi đấu theo yêu cầu của Ban tổ chức để phục vụ sơ, cấp cứu kịp
thời các trường hợp đột xuất xảy ra.

9. Phòng Giáo dục và Đào tạo ứiàiứi phố cử một số giáo viên ứiể dục ứiể
ứiao ở các Trường học về phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể ứiao và Truyền
ứianh để điều hành công tác chuyên môn cho Đại hội. Chỉ đạo một số trường Trung
học cơ sở cử lực lượng học sinh tham gia đồng diễn tại lễ khai mạc.

10. Nhà Thiếu nhi ứiành phố phối hợp với Ban Tổ chức bố trí Đội ừống., kèn
phục vụ cho Lễ khai mạc Đại hội Thể dục ửiể ứiao ứiành phố và Đại hội Thể dục
thể thao ở các xã, phưcmg (nếu có yêu cầu).

11. Đề nghị Trường THPT Phú Quốc, Trường THPT Dương Đông cử học sinh
ứiam gia các màn đồng diễn tại Lễ khai mạc Đại hội Thể dục ứiể ữiao ứiàiửi phố.

12. Đề nghị các đoàn ứiể chính trị - xã hội: Có văn bản chỉ đạo hội, đoàn thể
cấp dưới phối họp tổ chức tốt Đại hội Thể dục ứiể ứiao, tăng cường công tác tuyên
truyền trong đoàn viên, hội viên về mục đích, yêu cầu góp phần tổ chức ứiành công
Đại hội Thể dục ứiể ứiao các cấp; bố trí các câu lạc bộ tìiam gia đồng diễn tại Lễ
khai mạc (Hội Người Cao tuổi).

13. Điện lực Phú Quốc đảm bảo nguồn điện ổn định, an toàn tìrong các ứiời
điểm diễn ra Đại hội Thể dục ữiể ứiao các cấp.

14. UBND các xã, phưòmg xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục
Thể thao tại địa phương mình. Sau khi kết thúc Đại hội cấp xã, thành lập đoàn
vận động viên tham dự Đại hội thành phố.

- Tổ chức đoàn ứiể ữiao ứiam gia diễu hành tại Lễ Khai mạc Đại hội ứiành phố.
Trên đây là kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể ứiao tìiành phố Phú

Quốc làn ứiứ IX năm 2021 - 2022 của Ban Tổ Chức Đại hội Thể dục thể ứiao.
Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, ban,
ngành, đoàn thể thành phố, ƯBND các xã, phường báo cáo về Phòng Văn hóa và
Thông tin thành phố Phú Quốc - Thường trực Ban Tổ chức để kịp thời chỉ đạo./^

1 ^ » --T ^Nơỉ nhận TM
- BCĐ Đại hội TDTT tỉnh (b/c);
- TT Thành ủy (b/c);
- TT. HĐND thành phố;
- CT, các PCT.ƯBND thành phố;
- Thành viên BTC thành phố;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn ứiể thành phố
- UBND các xã, phường;
- LĐVP, đ/c Thi;
- Lưu: VT.htnlan

. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAI

PHO CHỪTTCH UBND THẢNH PHÔ
Phạm Văn Nghiệp



Mẩu dành cho Đại hội TDTT cấp huyện

BÀO CÀO SO LIỆU CUA THẺ THAO CÁC CẤP
THÀNH PHÓ PHÚ IX NẰM 2021 - 2022
(Kèm theo Kể hoạch sơ^^ỉ^Ẽ^^^àyOỈtháng Ỷ-năm 2021

của Ban Tổ chức Đại hội Thể d^ềềỉ^sầíấo thành phố Phú Quôc lân thứ IX
năm 2021 - 2022)

STT NỒI DUNG SỐ LƯỢNG
1 Tổ chức Đại hội TDTT cấp xã
1.1 Tổng số xã, phường tổ chức Đại hội

1.2
Bình quân các môn thể thao được tổ chức tại Đại hội

r
1 |'V|' ^ ^TDTT câp xã

ít nhất/nhiều nhất

Trong đổ sỗ môn thể thao dân tộc

1.3
Tổng số người tham gia, tổ chức điều hành Đại hội TDTT
cấp xã (tính cả số người tham gia diễu hành, đồng diễn)
- Trong đó tổng số thành viên Ban Tổ chức
- Tổng số trọng tài tham gia điều hành Đại hội
- Tổng số vận động viên
Trong đó nữ:
- Tông sô huân luyện viên:
Trong đó nữ:

1.4
Tổng số cơ sở vật chất, sân bãi TDTT (công trình TDTT được
cải tạo, sửa chữa, xây mới

- Kinh phí cải tạo, sửa chữa từ nguôn ngân sách
- Kinh phí cải tạo, sửa chữa tù nguồn xã hội hóa

1.5 Tổng kinh phí cho Đại hội TDTT cấp xã
- Trong đó kinh phỉ ngân sách
- Kinh phỉ vận động xã hội hỏa

2 Đại hội TDTT cấp huyện
2.1 Số môn thể thao đươc tổ chức tai Đai hôi

Trong đỏ môn thể thao dân tộc

2.2
Tổng số người tham gia, tổ chức điều hành Đại hội TDTT
(tính cả số người tham gia diễu hành, đồng diễn)
Trong đó, tổng số thành viên BTC (không tính BTC các môn)
Tổng số trọng tài tìiam gia điều hành Đại hội (theo QĐ từng môn)



Tông sô vận động viên
- Trong đó nữ

Tông sô huân luyện viên
- Trong đó nữ V '

2.3
Tổng số cơ sở vật chất, sân bãi TDTT (công trình TDTT được
cải tạo, sửa chữa, xây mới)

- Kinh phí cải tạo, sửa chữa từ nguồn ngân sách
- Kinh phí cải tạo, sửa chữa từ nguồn xã hội hóa

2.4 Tổng kinh phí chi cho Đại hội TDTT cấp huyện
- Trong đó kinh phí ngân sách
- Kỉnh phỉ vận động xã hội hóa

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VI



ỉ.

Mấu dành cho Đại hội TDTT cấp xã

HỂ THAO CẮP XÃ LÀN THỨ IXBÁO CÁO SỐ LIỆU CỦA ĐẠI

(Kèm theo Kê hoạch tháng năm 2021
của Ban Tổ chức Đại hội The^^í^iẩ^Ểao thành phổ Phú Quốc lần thứ IX

năm 2021 - 2022)

STT NỒI DUNG SỐ LƯỢNG
1 Tổ chức Đại hội TDTT cấp xâ

1.1
SỐ môn thể thao được tổ chức tại Đại hội
TDTT cấp xã
Trong đó sổ môn thể thao dân tộc

1.2
Tổng số người tham gia, tổ chức điều hành Đại hội TDTT
cấp xã (tính cả số người tham gia diễu hành, đồng diễn)
- Trong đó tổng số thành viên Ban Tổ chức
- Tổng số trọng tài tham gia điều hành Đại hội
- Tông sô vận động viên
Trong đó nữ:
- Tông sô huân luyện viên:
Trong đó nữ:

1.3
Tổng số cơ sở vật chất, sân bãi TDTT (công trình TDTT được
cải tạo, sửa chữa, xây mới

- Kinh phí cải tạo, sửa chữa từ nguồn ngân sách
- Kinh phí cải tạo, sửa chữa tù nguồn xã hội hóa

1.4 Tổng kinh phí cho Đại hội TDTT cấp xã
- Trong đó kinh phỉ ngân sách
- Kỉnh phí vận động xã hội hỏa

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VI
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