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KẾ HOẠCH

Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao ngành Giáo dục và Đào tạo
tỉnh Gia Lai lần thứ IX năm 2022
Căn cứ Quyết định số 640/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao
các cấp năm 2021 và Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ IX năm
2022. Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch số 587/KH-SGDĐT ngày
01/4/2021 về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao ngành Giáo dục và Đào tạo
tỉnh Gia Lai lần thứ IX năm 2021.
Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp một số nội dung
trong Kế hoạch cần phải thay đổi. Nay Sở Giáo dục Đào tạo (GDĐT) ban hành
Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia
Lai lần thứ IX năm 2022 (gọi tắt là Đại hội) như sau:
1. Mục đích
- Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác
Hồ vĩ đại"; nâng cao phong trào tập luyện, phát triển các môn thể thao; góp phần
nâng cao sức khỏe cán bộ, giáo viên và học sinh sinh viên; phục vụ tốt công
cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Phấn đấu đạt thành tích cao nhất trong Đại hội; tuyển chọn vận động viên
(VĐV) tham gia Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ IX năm 2022.
- Nâng cao trình độ chuyên môn của VĐV, cán bộ điều hành Đại hội, trọng
tài; sử dụng cơ sở vật chất và thống nhất phương thức tổ chức, điều hành Đại
hội.
2. Yêu cầu
- Đại hội được tổ chức trang trọng, chu đáo, an toàn, tiết kiệm.
- Nêu cao tinh thần thể thao “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Tiến
bộ”, quyết tâm giành thành tích cao, chống mọi biểu hiện tiêu cực và bạo lực
trong thi đấu.
- Công tác tổ chức, điều hành Đại hội được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc,
đúng Điều lệ, vô tư, khách quan và công bằng.
3. Đối tượng tham dự
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở GDĐT và các đơn
vị thuộc và trực thuộc Sở; học sinh các trường phổ thông thuộc và trực thuộc Sở
(trừ những học sinh đã tham gia Đại hội TDTT do cấp huyện tổ chức).
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- Sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai.
4. Thời gian, địa điểm tổ chức và các môn thi đấu (dự kiến)
- Lễ khai mạc: Từ 17h00 ngày 03/4/2022 tại Sân vận động Pleiku.
- Lễ bế mạc: Từ 08h00 ngày 09/4/2022 tại Nhà Thi đấu Thể thao tỉnh.
- Thời gian thi đấu: Từ ngày 28/3/2022 đến ngày 08/4/2022.
- Địa điểm và các môn thi: 14 môn thi đấu (đính kèm).
5. Tổ chức thực hiện
a) Các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở
- Tuyển chọn và thành lập đoàn VĐV của đơn vị tham gia Đại hội.
- Chuẩn bị địa điểm thi đấu, lực lượng đồng diễn, trọng tài... để tham gia
các hoạt động của Đại hội khi được phân công.
b) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở
- Phòng Giáo dục Trung học, Giáo dục Chính trị và Giáo dục Thường
xuyên (GDTrHCTTX) chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ
thuộc Sở và các đơn vị liên quan để xây dựng kế hoạch chi tiết và triển khai tổ
chức thực hiện.
- Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với Phòng GDTrHCTTX xây dựng kế
hoạch tổ chức khai mạc, bế mạc và truyền thông cho Đại hội.
- Phòng Kế hoạch Tài chính phối hợp với Phòng GDTrHCTTX và Văn
phòng Sở xây dựng dự toán kinh phí tổ chức Đại hội và quyết toán kinh phí theo
quy định hiện hành.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao ngành Giáo dục và
Đào tạo tỉnh Gia Lai lần thứ IX năm 2022. Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số
587/KH-SGDĐT ngày 01/4/2021 của Sở GDĐT. Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị
liên quan triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Sở VHTT&DL (phối hợp);
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở (thực hiện);
- Các phòng CMNV thuộc Sở (thực hiện);
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở;
- Đăng Website Sở;
- Lưu VT, GDTrHCTTX.

Lê Duy Định
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ĐỊA ĐIỂM VÀ CÁC MÔN THI ĐẤU ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO
NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Kèm theo Kế hoạch số:

24 /KH-SGDĐT ngày 06/01/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo
tỉnh Gia Lai)

TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Môn thi
Bóng đá (5-5)
Bóng đá (5-5)
Bóng chuyền nam
Bóng chuyền nữ
Bóng bàn
Bóng bàn
Cầu lông
Cầu lông
Cờ vua
Cờ vua
Chạy cà kheo
Điền kinh
Karatedo
Taekwondo

10 Vovinam
Bắn nỏ
Bắn nỏ
12 Đẩy gậy
Kéo co
13
Kéo co nam nữ
Bơi
14
Bơi
Tổng cộng
11

Nội
dung
1
1
2
1
5
5
5
5
3
3
4
16
20
20
20
8
8
18
4
2
8
4
163

Đối tượng
HSSV
CBGV
HSSV-CBGV
HSSV-CBGV
HSSV
CBGV
HSSV
CBGV
HSSV
CBGV
HSSV-CBGV
HSSV-CBGV
HSSV
HSSV
HSSV
HSSV
CBGV
HSSV-CBGV
HSSV
CBGV
HSSV
CBGV

Địa điểm thi đấu (dự kiến)
Trường Liên cấp MN PT Sao Việt
Trung tâm HLĐT&TĐTT
Trường Liên cấp MN PT Sao Việt
Trường THPT Pleiku
Trường THPT chuyên Hùng
Vương
Trường THPT chuyên Hùng
Vương
Trường THPT Nguyễn Chí Thanh
Trường THPT Nguyễn Chí Thanh
Nhà thi đấu tỉnh Gia Lai
Nhà thi đấu tỉnh Gia Lai
Nhà thi đấu tỉnh Gia Lai
Trường THPT Nguyễn Chí Thanh
Trường Liên cấp MN PT Sao Việt
Trường Liên cấp MN PT Sao Việt
Nhà thi đấu tỉnh Gia Lai

