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Thực hiện Công văn số 1283/SVHTTDL-QLTDTT ngày 16 tháng 11 năm 

2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng về việc báo cáo tổng 

kết công tác TDTT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; 

Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh báo cáo tổng kết công tác thể dục, 

thể thao năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, cụ thể như sau: 

Phần thứ nhất 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022 

I. KHÁI QUÁT CHUNG 

1. Đặc điểm tình hình 

Trùng Khánh là một huyện miền núi nằm ở phía đông bắc của tỉnh Cao 

Bằng, Phía bắc giáp Quảng Tây, Trung Quốc, Phía nam giáp huyện Hòa An và 

huyện Quảng Hòa, Phía đông giáp huyện Hạ Lang, Phía tây giáp huyện Hà 

Quảng. Huyện Trùng Khánh có diện tích 688,01 km2, dân số là 72.424 người, có 

21 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, trong đó có 02 thị trấn: thị trấn Trùng 

Khánh và thị trấn Trà Lĩnh, có 04 dân tộc Tày, Nùng, Kinh, Mông cùng sinh 

sống. 

Năm 2022, được sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Huyện uỷ, HĐND, 

lãnh đạo UBND huyện, phong trào thể dục thể thao của huyện luôn được quan 

tâm và chỉ đạo, từng bước được duy trì và phát triển trong  phong trào “Toàn dân 

rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Nhu cầu tập luyện thể dục thể thao 

(TDTT) của các tầng lớp nhân nhân dân từ thiếu niên, nhi đồng đến lớp người 

cao tuổi, tỷ lệ gia đình thể thao, số câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở hàng năm 

đều tăng. Nhiều hình thức tập luyện được các tầng lớp nhân dân thực hiện như: đi 

bộ, bóng chuyền hơi, chạy vì sức khoẻ... và một số môn thể thao được yêu thích, 

nhiều trò chơi dân gian và thể thao dân tộc như đẩy gậy, kéo co, tung còn, lày 

cỏ... được đưa vào các lễ hội ở địa phương và trở thành các giải thể thao quần 

chúng truyền thống. Hằng năm, UBND huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, kế 

hoạch tổ chức các giải thi đấu thể dục thể thao cấp huyện và ban hành các Quyết 

định thành lập các đội tuyển đi tham dự giải cấp tỉnh đạt được nhiều kết quả nhất 

định. Chính các hoạt động nói trên đã đem lại những giá trị văn hóa, tinh thần, 

thể chất rõ nét đối với đại bộ phận nhân dân, góp phần nâng cao sức khoẻ và mức 

hưởng thụ văn hóa, phòng, chống bệnh tật và đẩy lùi các tệ nạn xã hội; tăng 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Huy%E1%BB%87n_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Cao_B%E1%BA%B1ng
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cường khối đoàn kết toàn nhân dân, ổn định chính trị xã hội, tạo ra những động 

lực mới để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. 

 2. Thuận lợi, khó khăn 

a) Thuận lợi 

Được sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Huyện uỷ, HĐND huyện, 

UBND huyện, phong trào thể dục thể thao của huyện luôn được quan tâm và phát 

triển. Ngay từ đầu năm Ủy ban huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về quản 

lý nhà nước về thể dục, thể thao và phát triển phong trào trên địa bàn huyện; tổ 

chức thành công Đại hội TDTT huyện lần thứ IX và nhiềuhoạt động thể dục thể 

thao khác được nhân dân nhiệt tình ủng hộ; cử các đội tuyển đi tham dự giải cấp 

tỉnh và đã đạt được một số thành tích cao tại giải. Công tác TDTT của huyện luôn 

có sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể. Công tác thông tin báo 

cáo được phối hợp thực hiện kịp thời, hiệu quả. 

b) Khó khăn 

Bên những thuận lợi trên, trong năm 2022, yếu tố thời tiết, thiên tai, dịch 

bệnh đặc biệt là đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến việc tổ chức các 

hoạt động thể dục thể thao; các hoạt động, các giải đấu dù đã ban hành kế hoạch 

nhưng không tổ chức được. Bên cạnh đó, do cơ sở hạ tầng, quỹ đất dành cho thể 

dục thể thao chưa có; ngân sách địa phương dành cho hoạt động thể dục thể thao 

còn chế. Chính vì vậy, đã ảnh không nhỏ đến công tác phát triển thể dục thể thao 

của huyện. 

 II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM  

 1. Công tác quản lý, chỉ đạo điều hành  

Từ đầu năm, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện 

các văn bản, kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT, các hoạt động thể dục thể thao 

chào mừng các sự kiện quan trọng của địa phương và đất nước; Ủy ban nhân dân 

huyện đã ban hành các văn bản về quản lý, tổ chức và hoạt động về thể dục thể 

thao trên địa bàn huyện, gồm 16 văn bản bao gồm các kế hoạch, quyết định, công 

văn (có danh sách đính kèm).  

2. Công tác xây dựng, ban hành các đề án, văn bản về lĩnh vực thể dục 

thể thao  

Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh đã tổ chức quán triệt, phổ biến các 

quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã được xác định trong Quyết định 

số 2198/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị 

quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên 

chức, quần chúng nhân dân, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin về hoạt 

động các phong trào thể dục thể thao trên địa bàn huyện; thường xuyên kiểm tra, 

giám sát việc triển khai thực hiện; kết hợp với đánh giá kết quả thực hiện 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” ở các địa phương, đơn vị.    
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Triển khai Chỉ thị số 32-CT/TU, ngày 02/5/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy được lồng ghép quán triệt, triển khai trong các hội nghị cán bộ công chức, 

thông qua tổ chức các giải TDTT, các lớp bồi dưỡng công tác chuyên môn, 

nghiệp vụ; Đồng thời, UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm Văn hóa và Truyền 

thông huyện tuyên truyền trên các chương trình phát thanh, qua đó đã tạo được sự 

chuyển biến nhận thức về vị trí, tầm quan trọng và ý nghĩa tích cực của hoạt động 

TDTT trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

 3. Công tác phát triển sự nghiệp 

a) Công tác thể dục, thể thao quần chúng 

- Trong năm qua, huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân 

rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đông đảo cán bộ, công chức, viên 

chức, học sinh và các tầng lớp nhân dân tham gia. Phong trào thể dục thể thao 

quần chúng ngày càng phát triển sâu rộng. Nhu cầu tập luyện thể dục thể thao 

ngày càng tăng cao. Hình thức tập luyện ngày càng phong phú, đa dạng như: đi 

bộ, xe đạp, bóng chuyền, bóng đá, cầu lông, bóng bàn, quần vợt...được thành lập 

rộng khắp ở các cơ quan, đơn vị, trường học, các xã, thị trấn... hoạt động theo 

nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự đảm bảo kinh phí hoạt động; quan tâm cử đoàn 

tham gia các giải cấp tỉnh như: Giải bóng bàn thanh thiếu niên tỉnh; tham gia thi 

đấu 14/15 môn được tổ chức tại Đại hội Thể dục thể thao. 

- Tổ chức ngày chạy olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022, với hơn 140 

người tham gia (do tình hình chung của dịch bệnh Covid-19 do đó chưa huy động 

tối đa cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện). 

- Tổ chức thành công Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ IX, với 11 môn thi 

đấu, 29 nội dung, thu hút trên 1200 lượt vận động viên tham gia. 

- Các hoạt động thể dục, thể thao được tổ chức thường xuyên, gắn với các 

ngày lễ, sự kiện quan trọng của ngành, địa phương, đất nước, với phong trào 

″Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Chương trình xây dựng nông 

thôn mới, văn minh đô thị. Các trò chơi dân gian như kéo co, đi cà kheo, lày cỏ, 

đẩy gậy... được quan tâm, khuyến khích đưa vào các lễ, hội, các hoạt động văn 

hóa, thể thao ở địa phương và được nhân dân tích cực hưởng ứng. Bên cạnh đó, 

huyện luôn duy trì các giải thể thao như: Đại hội thể dục, thể thao, Giải Việt dã 

truyền thống, giải bóng chuyền hơi, ... 

- Các hoạt động thể thao gắn với Lễ hội Du lịch thác Bản Giốc năm 2022, 

gồm các môn thể thao dân tộc như: Tung còn, Chèo bè; một số môn trò chơi dân 

gian bịt mắt bắt vịt; thi bóc hạt dẻ.... 

- Quan tâm đầu tư xây dựng và củng cố thiết chế thể dục, thể thao. Đồng 

thời, đẩy mạnh xã hội hóa huy động nguồn lực đầu tư lĩnh vực này. Các cơ sở 

phục vụ hoạt động thể dục, thể thao hàng năm đều được cải tạo, nâng cấp, trang 

bị dụng cụ tập luyện đáp ứng nhu cầu vui chơi của cán bộ, công chức, viên chức, 

quần chúng nhân dân. 
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- Tổ chức Giải bóng chuyền hơi công nhân, viên chức trên địa bàn huyện 

với 74 đội bóng tham gia (34 đội nam, 40 đội bóng nữ), thu hút 888 VĐV tham 

gia. 

b) Hoạt động thể dục thể thao trong trường học 

- Công tác giáo dục thể chất trong trường học đã nhận được sự quan tâm 

lãnh đạo, chỉ đạo của Phòng Giáo dục & Đào tạo cũng như lãnh đạo các nhà 

trường. Hình thức tổ chức và nội dung tập luyện thể dục thể thao của học sinh 

ngày càng đa dạng từng bước đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo toàn 

diện; hoạt động thể dục thể thao trong lực lượng vũ trang, công nhân lao động đã 

có bước chuyển biến tích cực. Nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức công đoàn, đoàn 

thể đã huy động các nguồn lực xã hội hóa để tổ chức các giải đấu, giao lưu như 

thi đấu bóng chuyền hơi, cầu lông, bóng chuyền da, cờ tướng,...Hiện nay, trên địa 

bàn huyện có 46 trường học có bộ môn Giáo dục thể chất (05 trường THPT, 21 

trường Tiểu học, 09 trường THCS, 08 trường Tiểu học & THCS, 01 trường Bán 

trú THCS, 02 trường Nội trú THCS). Trong những năm qua, công tác giáo dục 

thể chất và hoạt động thể thao trong trường học ngày càng phát triển, đi vào nề 

nếp, góp phần rèn luyện sức khỏe cho học sinh, phục vụ hiệu quả mục tiêu giáo 

dục toàn diện trong nhà trường. 

- Thực hiện đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác 

giáo dục thể chất. Đến nay 100% các trường Tiểu học, THCS, Tiểu học và 

THCS, THPT đều có giáo viên chuyên trách dạy thể dục có trình độ chuyên môn 

theo quy định; nội dung, phương pháp giảng dạy luôn được quan tâm cải tiến phù 

hợp với điều kiện từng cấp học; duy trì thường xuyên việc tập thể dục giữa giờ; 

tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện thể lực cho học sinh vào cuối năm học. Bên 

cạnh đó, đa số các trường đều quan tâm xây dựng sân bãi, trang bị dụng cụ thể 

dục, thể thao phục vụ nhu cầu luyện tập của giáo viên và học sinh. 

- Hằng năm, phòng Giáo dục & Đào tạo huyện tổ chức các Hội thi thể thao 

dành cho học sinh như: giải bóng đá Trung học cơ sở, Hội khỏe Phù Đổng tạo 

sân chơi lành mạnh, bổ ích, thu hút nhiều học sinh và vận động viên tham gia. 

Qua đó, góp phần phát hiện những học sinh có năng khiếu về thể thao để bổ sung 

cho lực lượng vận động viên cho huyện; tổ chức thực hiện chương trình ngoại 

khóa phù hợp với lứa tuổi, giới tính và sức khỏe, bảo đảm nhu cầu vui chơi giải 

trí và phát triển năng khiếu của học sinh. 

c) Hoạt động phát triển thể dục, thể thao trong lực lượng vũ trang 

- Phong trào TDTT trong lực lượng vũ trang phát triển đồng đều ở các đơn 

vị, thu hút nhiều cán bộ chiến sỹ tham gia và đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể 

theo quy định. Hàng năm trong các đơn vị lực lượng vũ trang đã tổ chức kiểm 

tra  “Chiến sỹ khoẻ”, thi đấu các môn thể thao gắn liền với các hoạt động nghiệp 

vụ, thu hút đông đảo cán bộ chiến sỹ tham gia, góp phần rèn luyện thể lực cho 

chiến sỹ phục vụ nhiệm vụ, bảo vệ an ninh Tổ quốc. 
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- Cấp ủy, chỉ huy trong đơn vị thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho 

cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị biết được tầm quan trọng của công tác thể dục, thể 

thao nhằm nâng cao sức khỏe, tạo không khí sôi nổi, đoàn kết trong lực lượng. 

- Công tác thể dục, thể thao trong lực lượng luôn được quan tâm đầu tư cơ 

sở vật chất, trang thiết bị tập luyện, hằng năm đã tiến hành huấn luyện, tổ chức 

kiểm tra theo kế hoạch cấp trên, kết quả kiểm tra theo tiêu chuẩn thể lực đơn vị 

đạt 85,5% đạt yêu cầu, trong đó có 65 - 70% đạt khá và giỏi. 

- Tiến hành tham gia, luyện tập thi đấu Hội thao thể dục, thể thao các cấp 

bảo đảm chặt chẽ, an toàn, duy trì tập luyện để tham gia thi đấu và đạt được kết 

quả cao trong các đợt Hội thao TDTT của địa phương cũng như cấp trên tổ chức. 

d) Về thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp 

- Ủy ban nhân dân huyện đã phối hợp, tổ chức Giải chạy Siêu đường mòn  

“Non nước Cao Bằng” năm 2022, với 497 VĐV tham gia, trong đó có 05 VĐV 

người nước ngoài; công tác phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn trật tự, công tác 

hỗ trợ, hậu cần phục vụ cho giải thành công tốt đẹp. 

- Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao huyện lần thứ IX, với 11 môn thi đấu, 

29 nội dung, thu hút trên 1200 lượt VĐV tham gia. 

- Phối hợp với Trung tâm huấn luyện, thi đấu thể thao và nghệ thuật tỉnh 

duy trì lớp năng khiếu bóng bàn tại địa bàn huyện; tổ chức tham gia thi đấu giải 

bóng bàn thanh thiếu niên tỉnh Cao Bằng, kết quả, 1 huy chương vàng; 3 huy 

chương bạc; 01 huy chương đồng. 

e) Công tác phát triển cơ sở vật chất TDTT 

Trong năm 2022, nhiều cơ quan, đơn vị, trường học được trang bị lắp đặt 

các dụng cụ tập thể dục tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân tập thể dục thể 

thao, nâng cao sức khỏe. Tuy nhiên, hoạt động thể dục thể thao chưa được chú 

trọng, nên chưa có sự đầu tư phát triển mạnh; tăng cường công tác quản lý cơ sở 

vật chất các bộ môn thể thao ngoài trời theo quy định, đến nay các xóm, tổ dân 

phố thường xuyên luyện tập, phù hợp với mọi lứa tuổi. 

g) Về hợp tác quốc tế thể dục thể thao 

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo tổ chức tuyên truyền về các hoạt động 

của thể thao SEA games 31 (Đại hội Thể thao Châu Á) được tổ chức tại Việt 

Nam đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn huyện. 

h) Công tác xã hội hoá thể dục thể thao 

Công tác xã hội hóa TDTT đã được triển khai, Ủy ban nhân dân huyện đã 

vận động tuyên truyền người dân về ủng hộ về đất, xây dựng sân vận động xã để 

đảm bảo các tiêu chí xã về đích Nông thôn mới; một số giải đấu thể thao cấp 

huyện, cấp xã được tổ chức tại sân tư nhân trên tinh thần xã hội hóa. Vận động 

các tổ chức, cá nhân ủng hộ về trang phục thi đấu cho các vận động viên tham 

gia... 

i) Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, cộng tác viên về TDTT 



6 

Thực hiện theo chủ trương của Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch. Trong năm 

2022 Ủy ban nhân dân huyện đã cử 09 người (Giáo viên, công chức, chủ cơ sở 

kinh doanh bể bơi) tham gia tập huấn theo chương trình của tỉnh. 

k) Về duy trì và phát triển các môn thể thao dân tộc 

Việc duy trì và phát triển các môn thể thao dân tộc luôn được quan tâm; Ủy 

ban nhân dân huyện chỉ đạo đưa các môn thể thao dân tộc vào Đại hội Thể dục 

thể thao của huyện, của xã như các môn Kéo co, tung còn, đẩy gậy, lầy cỏ... hàng 

năm xây dựng các chương trình mừng Đảng mừng xuân đưa nội dung các môn 

thể thao dân tộc trở thành các môn chính, qua đó tạo cơ sở để giữ gìn, bảo tồn, 

phát huy giá trị của môn thể thao dân tộc.  

Trong năm 2022, câu lạc bộ cờ tướng của huyện đã phối hợp với câu lạc bộ 

cờ tướng của tỉnh Cao Bằng Tổ chức giải cờ tướng Lễ hội Du lịch Thác Bản Giốc 

năm 2022 tại huyện, với hơn 100 VĐV tham gia. 

 III. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

1. Những kết quả nổi bật 

- Được sự quan tâm, chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao 

Bằng, Thường trực Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện, sự phối hợp của các đơn vị, 

ban, ngành, đoàn thể hoạt động thể dục, thể thao huyện Trùng Khánh đã đạt được 

một số thành thích nổi bật như tham gia Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Cao Bằng 

năm 2022 đạt được là 29 huy chương các loại gồm: 09 HCV, 07 HCB và 13 

HCĐ. Đoàn vận động viên huyện Trùng Khánh đứng thứ 5, trong 16 đơn vị tham 

dự Đại hội. 

- Chỉ đạo các xã, thị trấn, đơn vị tổ chức thường xuyên các hoạt động thể 

dục thể thao nhân dịp lễ hội đầu năm, kỷ niệm các ngày lễ lớn của địa phương, 

đất nước. Chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức Đại hội TDTT cấp mình; tổ chức Lễ 

phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ 

đại” giai đoạn 2021-2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân; Duy trì 

tập luyện thường xuyên của các môn thể thao như cầu lông, bóng chuyền, bóng 

đá, bóng chuyền hơi, cờ tướng. 

2. Hạn chế tồn tại  

- Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên một số nội dung của các giải 

thi đấu chưa được thực hiện thường xuyên, ảnh hưởng chung đến kết quả hoạt 

động trong năm. 

- Cơ sở vật chất, sân bãi phục vụ các hoạt động thể dục thể thao còn chưa 

đáp ứng nhu cầu luyện tập thể dục thể thao của bà con nhân dân nên ảnh hưởng 

lớn đến công tác tổ chức, thực hiện phong trào. 

 - Nguồn kinh phí cấp cho hoạt động thể dục thể thao chưa đảm bảo hoạt 

động; công tác xã hội hóa về thể dục thể thao còn rất hạn chế. 

 - Sự quan tâm chỉ đạo của một số ít cấp uỷ, chính quyền tại các xã, thị trấn 

chưa sâu sát nên số giải thi đấu thể dục thể thao tổ chức còn ít; một số cán bộ văn 
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hóa xã hội năng lực chuyên môn còn hạn chế vì vậy còn gặp khó khăn nhiều 

trong công tác tổ chức và hoạt động về phát triển phong trào. 

3. Bài học kinh nghiệm 

-  Phải có sự quan tậm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp về 

phát triển sự nghiệp TDTT của địa phương. 

- Bộ phận tham mưu, tăng cường công tác tham mưu, ban hành các văn 

bản, hướng dẫn, chỉ đạo sâu sát và kịp thời đối với sự nghiệp phát triển TDTT tại 

địa phương. 

- Hàng năm phải có sự đầu tư nhất định, cơ bản về ngân sách cho phát triển 

TDTT tại địa phương. 

- Có sự quan tâm, đầu tư mở các lớp năng khiểu thể thao để đào tạo, tham 

gia thi đấu các giải ở tỉnh đạt kết quả cao. 

- Có sự quan tâm đầu tư nhất định về kinh phí để xây dựng cơ sở vật chất 

phục vụ dạy học trong các nhà trường đáp ứng với nhu đầu học tập của học sinh 

-  Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, 

trách nhiệm của các cấp Ủy, chính quyền các ban, ngành, đoàn thể về mục đích, ý 

nghĩa của “Cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ 

đại” đề cao vị trí, vai trò của thể dục, thể thao đối với việc góp phần nâng cao 

sức khoẻ, thể lực, giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống và xây dựng đời sống 

văn hoá ở cơ sở. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đáp ứng yêu cầu nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước. 

Phần thứ hai 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023 

 I. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU 

- Tiếp tục tuyên truyền bằng nhiều hình thức các Chỉ thị, Nghị quyết, các 

văn bản của Trung ương, Tỉnh, Huyện về lĩnh vực thể dục thể thao. 

- Đẩy mạnh phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ 

đại". Chỉ đạo, tổ chức tốt Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023. 

Thực hiện tốt Kế hoạch Hướng dẫn tập luyện TDTT nâng cao sức khỏe, phát 

triển tầm vóc, thể lực phòng chống bệnh tật giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn 

huyện. 

- Tiếp tục tổ chức các giải thi đấu thuộc các môn trọng tâm và các môn thể 

thao dân tộc, tập trung đầu tư các môn thể thao có tích để tham gia thi đấu giải 

cấp tỉnh đạt hiệu quả cao. 

- Thành lập, huấn luyện cho các vận động viên đi tham dự các giải đấu do 

cấp tỉnh tổ chức. 

- Phấn đấu nâng Tổng số người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên 

trên 24% so với tổng dân số toàn huyện. 

- Phấn đấu nâng số gia đình thể thao lên 11,5% so với tổng số gia đình. 
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II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Tuyên truyền phổ biến hướng dẫn mọi đối tượng quần chúng tập luyện, 

tham dự thi đấu thể dục, thể thao trong các câu lạc bộ thể thao quần chúng. 

2. Củng cố và tăng cường hệ thống thiết chế các mô hình thể thao quần 

chúng như: các câu lạc bộ bóng bàn, câu lạc bộ bóng đá, câu lạc bộ cầu lông … 

3. Tiếp tục tuyên truyền các chính sách hỗ trợ, khuyến khích huy động các 

nguồn lực xã hội đầu tư cho phát triển thể dục, thể thao quần chúng. Khuyến 

khích phát triển thể thao giải trí, kinh doanh dịch vụ thể thao gắn với hoạt động 

văn hóa, du lịch. 

4. Chú trọng hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ văn 

hoá phụ trách thể dục, thể thao cấp xã, thị trấn. 

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

- Tranh thủ sự ủng hộ của các cấp ủy, đảng chính quyền đối với hoạt động 

thể dục thể thao để phát triển phong trào, tổ chức thành công các giải giao lưu và 

thi đấu. 

- Tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn chủ trương 

chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác thể dục thể thao. 

- Xây dựng kế hoạch cụ thể để chỉ đạo các cơ sở tổ chức thực hiện có hiệu 

quả các giải đấu. 

- Phát triển có nề nếp thể dục, thể thao quần chúng, chú trọng phát triển thể 

dục thể thao giải trí góp phần tăng cường sức khỏe thể chất và tinh thần của nhân 

dân. Tập trung phát triển thể dục, thể thao ở các xã có mức sống thấp. 

- Phát triển thể dục thể thao theo hướng bền vững, xây dựng và triển khai 

áp dụng quy trình phát hiện năng khiếu, tuyển chọn và đào tạo tài năng thể thao. 

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã 

hội về vai trò của hoạt động thể dục, thể thao đối với sự nghiệp tăng cường, bảo 

vệ sức khỏe. Trước hết cán bộ, đảng viên, đoàn viên gương mẫu tham gia tập 

luyện và tổ chức các hoạt động thể dục thể thao của nhân dân. 

- Tiếp tục tuyên truyền về thực hiện xã hội hóa thể dục, thể thao; mở rộng 

sản xuất, kinh doanh và dịch vụ thể dục, thể thao; huy động mạnh mẽ các nguồn 

lực xã hội cho phát triển thể dục, thể thao. 

IV. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ 

Đối với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 

- Đề nghị mở các lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, cộng tác viên ở cấp 

huyện.  

- Tổ chức các môn thể thao phù hợp với địa phương và tổ chức luân phiên 

trên địa bàn các huyện, thành phố. 
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- Tham mưu cho UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng chế độ 

bồi dưỡng với các vận động viên, huấn luyện viên, các giải từ cấp xã đến cấp 

huyện một cách cụ thể, phù hợp với tình hình hiện nay.  

Trên đây là Báo cáo tổng kết công tác Thể dục thể thao năm 2022 và 

phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh./. 

 Nơi nhận: 
- Sở VHTTDL; 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Chu Thị Vinh 
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DANH SÁCH CÁC VĂN BẢN ĐÃ BAN HÀNH CỦA UBND HUYỆN 

 

1. Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân huyện Trùng Khánh về Tổ chức Tháng hoạt động thể dục, thể thao cho 

mọi người và ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022; 

2. Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 Về việc thành lập Ban tổ 

chức, tổ phục vụ Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân huyện Trùng Khánh 

năm 2022;  

3. Công văn số 183/UBND-VHTT về việc Tổ chức Tháng hoạt động thể 

dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 

2022; 

4. Quyết định số 1082/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 của Ủy ban nhân dân 

huyện Trùng Khánh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao các 

cấp và Đai hội Thể dục thể thao huyện Trùng Khánh lần thứ IX năm 2021; 

 5. Quyết định số 1014/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 của Ủy ban nhân dân 

huyện Trùng Khánh về việc kiện toàn Ban tổ chức, Tổ trọng tài, Tổ giúp việc Đại 

hội Thể dục thể thao huyện Trùng Khánh lần thứ IX năm 2021; 

 6. Công văn số 478/UBND-VHTT ngày 12/4/2022 Ủy ban nhân dân huyện 

Trùng Khánh V/v tiếp tục tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao huyện Trùng Khánh 

lần thứ IX năm 2021; 

7. Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 29/4/2022 của Ủy ban nhân dân 

huyện Trùng Khánh về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao huyện Trùng 

Khánh lần thứ IX năm 2021; 

 8. Thông báo số 163/TB-BTC ngày 11/5/2022 của Ban tổ chức Đại hội 

TDTT huyện Trùng Khánh về việc phân công nhiệm vụ thành viên BTC, Tổ 

trọng tài, Tổ phục vụ Đại hội Thể dục Thể thao huyện Trùng Khánh lần thứ IX 

năm 2021; 

 9. Báo cáo số 490/BC-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân huyện Trùng Khánh về báo cáo tổng kết Đại hội Thể dục thể thao huyện 

Trùng Khánh lần thứ IX; 

10. Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân huyện Trùng Khánh về việc tham dự Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Cao 

Bằng lần thứ IX năm 2022. 

11. Quyết định số 3681/QĐ-UBND ngày 25 thánh 8 năm 2022 Về việc 

thành lập đoàn vận động viên môn Việt dã, môn Cầu lông, môn Bóng đá nam 07 

người (vòng loại)huyện Trùng Khánh tham gia thi đấu tại Đại hội Thể dục thể 

thao tỉnh Cao Bằng lần thứ IX năm 2022. 

12. Quyết định số 3570a/QĐ-UBND ngày 09 thánh 8 năm 2022 về việc 

thành lập đoàn vận động viên Bóng rổ huyện Trùng Khánh tham gia thi đấu tại 

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Cao Bằng lần thứ IX năm 2022. 
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13.  Kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân huyện Trùng Khánh về Phối hợp Tổ chức Giải chạy Siêu đường mòn 

“Non nước Cao Bằng” năm 2022; Các văn bản chỉ đạo phối hợp tổ chức Giải 

chạy Siêu đường mòn “Non nước Cao Bằng” năm 2022;  

14. Quyết định số 3591/QĐ-UBND ngày 16 thánh 8 năm 2022  Về việc 

thành lập đoàn vận động viên Bóng chuyền, Cờ tướng huyện Trùng Khánh tham 

gia thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Cao Bằng lần thứ IX năm 2022. 

15. Quyết định số 3839/QĐ- UBND ngày 09 tháng 9 năm 2022 về việc Về 

việc thành lập Đoàn vận động viên tham gia diễu hành và thi đấu các môn thể 

thao tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Cao Bằng  

16.  Công văn số 1461/UBND-VHTT ngày 09 tháng 9 năm 2022 V/v gửi 

nội dung thuyết minh trong Lễ Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Cao Bằng lần thứ IX 

năm 2022 của Đoàn vận động viên huyện Trùng Khánh. 
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