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KẾ HOẠCH
Tuyển chọn vận động viên tham gia Đại hội thể dục, thể thao
tỉnh Sơn La lần thứ IX năm 2022

Căn cứ Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 02/3/2021 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Sơn La về việc tổ chức Đại hội Thể dục, thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể
dục, thể thao tỉnh Sơn La lần thứ IX năm 2022; Điều lệ số 05/ĐL-BTC ngày
10/01/2022 của Ban Tổ chức Đại hội Thể dục, thể thao tỉnh Sơn La năm 2022.
Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch tuyển chọn vận động viên tham
dự Đại hội Thể dục, thể thao tỉnh Sơn La lần thứ IX năm 2022, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
- Đại hội Thể dục, thể thao tỉnh Sơn La lần thứ IX năm 2022 là hoạt động
có ý nghĩa to lớn nhằm thúc đẩy phong trào phát triển sự nghiệp thể dục thể thao
trong toàn tỉnh, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong xã hội và là dịp để tổng
kiểm tra, đánh giá chất lượng phong trào thể thao trong toàn tỉnh. Đồng thời là cơ
sở tuyển chọn, thành lập đội tuyển tham gia Đại hội Thể dục, thể thao toàn quốc
lần thứ IX năm 2022.
- Mục tiêu của Đại hội Thể dục, thể thao tỉnh Sơn La lần thứ IX năm 2022
nhằm biểu dương lực lượng thể dục thể thao trong toàn tỉnh, thông qua cuộc vận
động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; mở rộng và nâng
cao chất lượng phong trào tập luyện thể dục thể thao của quần chúng, khôi phục
và phát triển các môn thể thao dân tộc, các môn thể thao truyền thống, trò chơi
dân gian ở các địa phương.
2. Yêu cầu
- Chấp hành nghiêm túc Điều lệ của Đại hội, quy định của Ban Tổ chức Đại
hội và Điều lệ thi đấu từng môn thể thao.
- Nêu cao tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng, giành thành tích
cao, chống mọi biểu hiện tiêu cực trái với đạo đức và tinh thần thượng võ của dân tộc.
- Việc tổ chức tuyển chọn vận động viên cũng như tổ chức tập luyện, thi
đấu từng môn thể thao phải được thực hiện nghiêm túc, trang trọng đúng luật,
đúng điều lệ, đảm bảo tuyệt đối an toàn và tiết kiệm, đánh giá đúng kết quả
chuyên môn.
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II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Đối tượng và tiêu chuẩn vận động viên
Vận động viên tham dự Đại hội phải là công dân nước Cộng hoà xã hội chủ
nghĩa Việt Nam; có hộ khẩu thường trú đang sinh sống, làm việc, học tập tại huyện
Quỳnh Nhai; có đủ sức khoẻ, không mắc tệ nạn xã hội, không trong thời gian bị
can án, đáp ứng đủ các yêu cầu của Điều lệ đều được tham dự.
2. Thành lập đoàn cán bộ, huấn luyện viên, chăm sóc viên, vận động viên
- Huấn luyện viên: 02 người;
- Vận động viên: Tuyển chọn 01 đoàn gồm 20 vận động viên. Tham gia 05 môn
thi đấu: Điền kinh, Tù lu, Tung còn, Bắn nỏ, Taekwondo. Vận động viên của các cơ
quan, đơn vị trường học và các xã trên địa bàn huyện.
3. Nội dung tuyển chọn (có Điều lệ kèm theo)
3.1. Môn Điền kinh (04 vận động viên)
- Cá nhân nam: Chạy 100m; 400m; 1500m, nhảy xa.
- Cá nhan nữ: Chạy 100m; 200m;
3.2. Môn Tu lu: (02 vận động viên)
Thi đấu cá nhân, thi đấu đồng đội.
3.3. Môn Tung còn: (04 vận động viên)
- Thi đấu cá nhân nam, cá nhân nữ.
- Thi đấu đồng đội nam, nữ.
3.4. Môn Taekwondo: (05 vận động viên)
- Đối kháng cá nhân nam, nữ.
3.5. Môn Bắn nỏ: (05 vận động viên)
Thi đấu cá nhân, thi đấu đồng đội:
- Cá nhân nam đứng bắn.
- Cá nhân nam quỳ bắn.
- Cá nhân nữ đứng bắn.
- Cá nhân nữ quỳ bắn.
- Đồng đội nữ toàn năng (đứng bắn + quỳ bắn).
3. Thời gian
3.1.Tổ chức tuyển chọn vận động viên (vòng 1) tại các xã (bao gồm cả đơn
vị trường học) trên địa bàn huyện
- Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện trực tiếp phối hợp với các cơ quan,
đơn vị trường học và UBND các xã thực hiện tuyển chọn vận động viên tham gia
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Đại hội Thể dục, thể thao tỉnh Sơn La lần thứ IX năm 2022 (có lịch tuyển chọn chi
tiết kèm theo).
- Thời gian hoàn thành trước ngày 12/3/2022.
3.2. Tuyển chọn vận động viên (vòng 2) và tập huấn tại huyện
- Trên cơ sở tuyển chọn vận động viên tại các cơ quan, đơn vị trường học, các xã
(vòng 1). Ủy ban nhân dân các xã phối hợp với viên chức Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện lập danh sách các vận động viên có thành tích cao, cử vận động viên
tham gia tuyển chọn, tập huấn (vòng 2) tại huyện.
- Thời gian tuyển chọn vòng 2: Từ ngày 14/3 đến ngày 15/3/2022.
- Thời gian tập huấn: Từ ngày 16/3/2022 đến ngày 25/3/2022.
- Địa điểm: Tại sân Trung tâm Truyền thông - Văn hoá huyện (sẽ có Thông
báo cụ thể cho từng nội dung).
3.3. Thời gian tham gia Đại hội tại tỉnh: Từ ngày 27/3/2022 đến ngày
30/3/2022 (Chưa tính cả ngày đi và về)
III. KINH PHÍ

Kinh phí tuyển chọn, tập huấn tại huyện và tham gia Đại hội Thể dục, thể
thao tỉnh Sơn La lần thứ IX năm 2022: Sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà
nước và kinh phí sự nghiệp thể dục, thể thao cấp cho Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện năm 2022.
IV. TỔ CHỰC THỰC HIỆN

1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện: Chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn
vị trường học, UBND các xã tổ chức tuyển chọn lực lượng vận động viên tham
gia Đại hội Thể dục, thể thao tỉnh lần thứ IX năm 2022 đảm bảo theo Điều lệ của
Ban Tổ chức Đại hội.
2. Trung tâm Truyền Thông - Văn hóa huyện
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trường học và UBND các xã tuyển chọn
lực lượng vận động viên tại cơ sở đảm bảo theo điều lệ của Ban Tổ chức Đại hội
(có lịch tuyển chọn gửi kèm theo).
- Chủ trì thực hiện tuyển chọn, huấn luyện vận động viên tại huyện và đưa đoàn
vận động viên tham gia Đại hội Thể dục, thể thao tỉnh.
- Tham mưu cho UBND huyện ban hành Quyết định thành lập đoàn vận động
viên tham gia Đại hội Thể dục, thể thao tỉnh và các văn bản liên quan.
- Lập dự toán kinh phí; chuẩn bị điều kiện cần thiết; hoàn thiện hồ sơ cho các
vận động viên, danh sách huấn luyện viên tham dự Đại hội Thể dục, thể thao tỉnh.
3. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: Thẩm định dự toán kinh phí tuyển
chọn, huấn luyện tại huyện và tham gia thi đấu Đại hội Thể dục, thể thao tỉnh lần thứ
IX năm 2022 đảm bảo kịp thời, đúng quy định.
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4. Bệnh viện đa khoa huyện: Phối hợp tổ chức khám sức khỏe cho các vận
động viên trong quá trình tập luyện tại huyện và tham gia thi đấu Đại hội Thể dục,
thể thao tỉnh theo quy định.
5. Ủy ban nhân dân 11 xã
- Chỉ đạo lựa chọn vận động viên có tố chất, có thành tích cao tại cơ sở bản,
xóm, đơn vị trường học theo 6 môn thi đấu của Đại hội.
- Phối hợp với Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện thực hiện sơ
tuyển tại địa phương; lập danh sách và cử vận động viên tham gia tuyển chọn
vòng 2 tại huyện. Danh sách gửi về UBND huyện (qua Trung tâm Truyền thông
- Văn hóa huyện trước ngày 06/3/2022).
6. Các đơn vị trường học

- Lựa chọn vận động viên có tố chất, có thành tích cao tại đơn vị trường học.
- Cử giáo viên chuyên ngành thể dục thể thao phối hợp với Trung tâm
Truyền thông - Văn hóa huyện, UBND các xã thực hiện tuyển chọn vận động
viên tham gia Đại hội.
Trên đây là Kế hoạch tuyển chọn vận động viên tham gia Đại hội Thể dục,
thể thao tỉnh Sơn La lần thứ IX năm 2022. Đề nghị các cơ quan, đơn vị và UBND
các xã phối hợp triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCTUBND huyện (b/c);
- Phòng Văn hoá và Thông tin;
- Phòng Tài chính-Kế hoạch;
- Bệnh viện đa khoa huyện;
- Trung tâm TT-VH huyện;
- Các đơn vị trường học;
- Uỷ ban nhân dân 11 xã;
- Lưu: VT, TTTTVH(Hằng). Ptô 20b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lò Thanh Thuỷ
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Phụ lục
LỊCH TUYỂN CHỌN VẬN ĐỘNG VIÊN THAM GIA ĐẠI HỘI THỂ DỤC,
THỂ THAO TỈNH SƠN LA LẦN THỨ IX NĂM 2022 TẠI 11 XÃ (VÒNG 1)
(Kèm theo Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 21/02/2022 của UBND huyện)
––––––––––––––––––––

Stt

Đơn vị

Ngày/tháng/năm

1

22/02/2022

Xã Mường Chiên

2

23/02/2022

Xã Pá Ma Pha Khinh

3

24/02/2022

Xã Mường Giàng

4

25/02/2022

Trường PTTH huyện

5

26/02/2022

Xã Chiềng Khay

6

27/02/2022

Xã Chiềng Ơn

7

01/3/2022

Xã Chiềng Bằng

8

02/3/2022

Xã Chiềng Khoang

9

03/3/2022

Xã Mường Sại

10

04/3/2022

Xã Nặm Ét

11

05/3/2022

Xã Cà Nàng

Địa điểm tuyển chọn
UBND các xã

