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THÔNG BÁO SỐ 2 

Tiến độ tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp. Kết quả thi đấu  

môn Bơi, Bóng bàn và một số nhiệm vụ cần tiếp tục triển khai thực hiện 

 

I. Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp 

1. Đại hội Thể dục thể thao cấp xã 

- Đến ngày 25/10/2021 đã có 157/200 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh 

tổ chức Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) đạt tỉ lệ 78,5%. Trong đó có 05 huyện 

đã hoàn thành 100% (Bắc Sơn, Chi Lăng, Văn Quan, Lộc Bình, Đình Lập), 

huyện Văn Lãng mới tổ chức được 06/17 tỉ lệ 35,3% (có biểu số 01 gửi kèm). 

- Xã Hải Yến, huyện Cao Lộc là đơn vị được chọn tổ chức Đại hội điểm, 

nhưng do tình hình dịch bệnh COVID-19 buộc phải tạm hoãn nhiều lần. Đến 

ngày 19/10/2021 xã đã triển khai tổ chức Lễ khai mạc Đại hội điểm, đồng chí 

Nguyễn Phúc Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng ban 

Thường trực Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh đã đến dự và trực tiếp chỉ đạo. Đại 

hội TDTT xã Hải Yến đã thực hiện đầy đủ các nội dung của đại hội TDTT cấp cơ 

sở với quy mô, hình thức phù hợp. Có sự kết hợp hài hòa giữa thể thao hiện đại 

và thể thao truyền thống, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tương đối 

đậm nét (được VTV Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng chuyên mục). Sau Đại 

hội điểm, Ban tổ chức Đại hội TDTT huyện Cao Lộc đã tiến hành họp rút kinh 

nghiệm và báo cáo theo quy định. 

Dự kiến nếu không có diễn biến dịch bệnh phức tạp, Đại hội TDTT cấp xã 

trong toàn tỉnh sẽ kịp hoàn thành trong năm 2021.  

2. Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện 

- Hiện nay đã có 02 huyện đã tổ chức Đại hội TDTT cấp huyện: 

+ Huyện Bắc Sơn tổ chức điểm ngày 25/9/2021, Ban Chỉ đạo tỉnh đã đánh 

giá, rút kinh nghiệm tại Thông báo số 141/TB-BCĐ ĐHTDTT ngày 07/10/2021.  

+ Huyện Chi Lăng tổ chức ngày 10/10/2021, Lễ khai mạc đảm bảo các nội 

dung, các bước tiến hành Đại hội TDTT với quy mô, số lượng người tham gia 

phù hợp với quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng chí Đoàn Thị 

Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự và động 

viên, cùng đi có các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn 

thể, tỉnh... Đại hội TDTT huyện Chi Lăng đã thành công tốt đẹp. 

- Ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị Ban tổ chức Đại hội TDTT các huyện, thành 

phố căn cứ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, khẩn trương chỉ đạo, hỗ trợ Ban tổ 

chức Đại hội TDTT các xã, phường, thị trấn quyết tâm hoàn thành Đại hội TDTT 
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cấp xã trong năm 2021. Đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT cấp 

huyện đảm bảo hoàn thành trước ngày 31/3/2022.  

3. Đại hội Thể dục thể thao cấp ngành 

Hiện nay ngành Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh đang triển khai một số 

môn thi đấu trong khuôn khổ Đại hội TDTT cấp ngành. Đề nghị các ngành còn 

lại khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện Đại hội TDTT đảm bảo hoàn 

thành trước ngày 31/3/2022.  

Chú ý: trong công tác tổ chức đại hội TDTT các cấp có thể giảm quy mô, 

số lượng, nội dung, hình thức hoạt động trong lễ khai mạc để đảm bảo công tác 

phòng, chống dịch nhưng cần đảm bảo số môn, số nội dung thi đấu tại Đại hội 

nhằm không ngừng đẩy mạnh phong trào “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ 

vĩ đại” góp phần nâng cao sức khỏe Nhân dân. 

II. Kết quả thi đấu môn Bơi, môn Bóng bàn và một số nhiệm vụ cần 

tiếp tục triển khai thực hiện 

1. Môn Bơi 

Môn Bơi Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX năm 2022 được tổ chức 

tại bể bơi Nhung Bin, thôn Thâm Luông, xã Hùng Sơn, huyện Tràng Định trong 

hai ngày, từ ngày 16 đến 17/10/2021 với sự tham gia của 13 đoàn (gồm 10 

huyện: Bắc Sơn, Bình Gia, Cao Lộc, Đình Lập, Lộc Bình, Hữu Lũng, Tràng 

Định, Văn Lãng, Văn Quan, thành phố Lạng Sơn và 03 ngành: Công an tỉnh, Bộ 

chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo) với tổng số 98 vận động viên (65 

nam, 33 nữ) tham gia thi đấu ở 10 nội dung (08 nội dung cá nhân, 02 nội dung 

tiếp sức phối hợp 4 x 50m).  

Ban tổ chức Giải phối hợp với UBND huyện Tràng Định, có sự giúp đỡ 

của UBND xã Hùng Sơn và bà con Nhân dân thôn Thâm Luông, sự hỗ trợ của 

Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện 

Tràng Định đã điều hành Giải an toàn, đúng Điều lệ. Công tác chuyên môn xếp 

lịch thi đấu khoa học, lực lượng trọng tài điều hành công bằng, khách quan, trung 

thực, chính xác; công tác lễ tân, hậu cần, vệ sinh phòng bệnh… được chính quyền 

địa phương hỗ trợ tích cực đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.  

Công an huyện Tràng Định đã thực hiện rất tốt việc phân luồng giao thông 

đảm bảo an ninh, an toàn trong suốt thời gian diễn ra giải. Trung tâm Y tế huyện 

Tràng Định đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và các biện pháp phòng 

chống dịch bệnh COVID-19 đúng quy định. Cảnh quan, vệ sinh môi trường được 

đảm bảo an toàn và hiệu quả.  

Về chất lượng chuyên môn: đây là lần đầu tiên môn Bơi được đưa vào thi 

đấu trong khuôn khổ Đại hội TDTT tỉnh và cũng là môn được tổ chức đầu tiên 

của Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX năm 2022. Tuy còn gặp những khó 

khăn nhất định nhưng chất lượng chuyên môn thu được là rất đáng khích lệ, khả 

năng, trình độ của các VĐV tương đối đồng đều, đã xuất hiện những gương mặt 

trẻ có năng khiếu thi đấu xuất sắc có thể tập trung đào tạo nâng cao. 
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Sau hai ngày thi đấu tích cực, Ban tổ chức đã trao 48 huy chương (16 vàng, 

16 bạc, 16 đồng) cho các VĐV xuất sắc nhất. Đoàn VĐV của ngành Giáo dục và 

Đào tạo gồm các VĐV năng khiếu đã xuất sắc dành được huy chương vàng tại 

8/10 nội dung thi đấu. Nhiều VĐV rất nỗ lực cố gắng vượt qua chính mình, đóng 

góp tích cực vào thành công của Giải và đã nhận được sự cổ vũ động viên nhiệt 

tình của đông đảo bà con Nhân dân (xem bảng kết quả tại biểu số 02 gửi kèm). 

2. Môn Bóng bàn 

Bóng bàn là môn thi đấu thứ hai của Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần thứ 

IX năm 2022 được tổ chức tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh từ ngày 21/10/2021 đến 

ngày 24/10/2021 với sự tham gia của 12 đoàn (gồm 09 huyện: Bắc Sơn, Cao Lộc, 

Chi Lăng, Đình Lập, Lộc Bình, Hữu Lũng, Văn Lãng, Văn Quan, thành phố Lạng 

Sơn và 03 đơn vị ngành: Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Giáo dục và 

Đào tạo) với tổng số 73 vận động viên (44 nam, 29 nữ) tham gia thi đấu ở 07 nội 

dung (đơn Nam, đơn Nữ, đôi Nam, đôi Nữ, đôi Nam Nữ, đồng đội Nam, đồng 

đội Nữ).  

So với môn Bóng bàn Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII năm 2018 

thì Giải lần này có số lượng vận động viên tham gia nhiều hơn và có sự tiến bộ rõ 

nét về chất lượng chuyên môn, trình độ của các vận động viên là tương đối ngang 

bằng, có nhiều trận đấu kịch tính phải phân định kết quả sau 07 sec đấu. 

Ban tổ chức giải và các tiểu ban có sự phối hợp nhịp nhàng, việc bốc thăm, 

tổ chức thi đấu khách quan, khoa học; công tác điều hành của đội ngũ trọng tài 

đảm bảo công bằng, vô tư, khách quan và chính xác nhận được nhiều sự đồng 

tình của các vận động viên tham dự giải. Các quy định về phòng chống dịch bệnh 

COVID-19 được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt, an ninh trật tự được đảm bảo, vệ 

sinh cảnh quan môi trường an toàn. 

Sau bốn ngày thi đấu tích cực, Ban tổ chức đã trao 48 huy chương (16 

vàng, 16 bạc, 16 đồng) cho các VĐV xuất sắc nhất. Đoàn VĐV của thành phố 

Lạng Sơn phát huy thành tích ổn định đã xuất sắc dành được huy chương vàng tại 

6/7 nội dung thi đấu. Với kết quả này, đoàn Thành phố giữ vững vị trí thứ hai 

trên bản tổng sắp huy chương Đại hội và chỉ còn kém đoàn Sở Giáo dục và Đào 

tạo đúng một huy chương vàng. Đoàn vận động viên Công an tỉnh dành huy 

chương vàng nội dung đôi Nam Nữ đã vượt lên xếp thứ ba trong bảng tổng sắp 

huy chương Đại hội (xem bảng kết quả tại biểu số 03 gửi kèm). 

3. Một số nhiệm vụ cần tiếp tục triển khai thực hiện 

 - Ban tổ chức Đại hội TDTT các cấp cần chú ý khi thực hiện nghi lễ thắp 

đuốc truyền thống. Lửa truyền thống được thắp lên từ địa điểm trang trọng, linh 

thiêng mang ý nghĩa lịch sử truyền thống trên địa bàn (Nhà tưởng niệm, tượng 

đài, khuôn viên lịch sử, nghĩa trang liệt sỹ…) và phải được thuyết minh trang 

trọng giới thiệu về ý nghĩa truyền thống của ngọn lửa thiêng. Khi ngọn đuốc 

được trao cho đồng chí lãnh đạo châm vào đài lửa phải đảm bảo trang nghiêm, 

trang trọng, an toàn và phải thành công ngay (lửa phải bùng cháy ngay sau khi 

lãnh đạo châm đuốc). Nội dung này cần được chuẩn bị kỹ lưỡng và báo cáo mời 

đồng chí lãnh đạo tập dượt trước. 
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 - Đối với Đại hội TDTT cấp huyện: hiện nay đã có một số huyện xây dựng 

kế hoạch tổ chức lễ khai mạc trong năm 2021, trong khi thời hạn hoàn thành Đại 

hội TDTT cấp huyện là ngày 31/3/2022. Vì vậy đề nghị Ban tổ chức Đại hội 

TDTT các huyện, căn cứ tình hình dịch bệnh COVID-19 và sự chỉ đạo của Trung 

ương, của tỉnh để dành thời gian cho công tác chuẩn bị chu đáo và quyết định 

thời gian tổ chức lễ khai mạc vào thời điểm phù hợp với điều kiện của địa 

phương, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Nhân dân khi được tham gia. 

- Trong thời gian 30 ngày sau khi kết thúc Đại hội TDTT cấp huyện, các 

huyện, thành phố, các ngành tiến hành tổng kết, đánh giá công tác tổ chức Đại 

hội TDTT của địa phương, đơn vị, kịp thời khen thưởng động viên các tập thể, cá 

nhân đạt thành tích xuất sắc trong tổ chức Đại hội TDTT của địa phương, đồng 

thời gửi báo cáo về Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh, qua Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch (theo biểu mẫu gửi kèm Kế hoạch số 142/KH-BCĐ ngày 09/12/2020 

của Ban Chỉ đạo TDTT tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX năm 2022). 

III. Bảng tổng sắp huy chương Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn 

lần thứ IX năm 2022 (tính đến ngày 25 tháng 10 năm 2021) 

Xếp 

thứ 
Đoàn VĐV 

Huy chương Ghi 

chú Vàng Bạc Đồng Tổng số 

1 Sở Giáo dục và Đào tạo 8 2 8 18  

2 Thành phố Lạng Sơn 7 3 0 10  

3 Công an tỉnh 1 1 0 2  

4 Huyện Bình Gia 1 0 2 3  

5 Huyện Hữu Lũng 0 5 1 6  

6 Huyện Cao Lộc 0 3 1 4  

7 Huyện Tràng Định 0 2 2 4  

8 Huyện Văn Lãng 0 1 0 1  

9 Huyện Đình Lập 0 0 1 1  

9 Huyện Chi Lăng 0 0 1 1  

9 Huyện Văn Quan 0 0 1 1  

10 Huyện Bắc Sơn 0 0 0 0  

10 Huyện Lộc Bình 0 0 0 0  

10 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 0 0 0 0  

10 Bộ đội Biên phòng tỉnh 0 0 0 0  

 Cộng 17 17 17 51  

IV. Tổ chức thi đấu các môn thể thao trước khai mạc Đại hội Thể dục 

thể thao cấp tỉnh 
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Phát huy kết quả đạt được qua việc tổ chức thi đấu môn Bơi và môn Bóng 

bàn, đề nghị Ban tổ chức Đại hội TDTT cấp tỉnh tiếp tục xây dựng kế hoạch tổ 

chức thi đấu các môn còn lại. Đề nghị UBND các huyện, thành phố, thủ trưởng 

các sở, ngành, đơn vị: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng 

tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tích cực cử vận động viên tham gia các môn 

thể thao trước khai mạc Đại hội TDTT cấp tỉnh trong thời gian từ nay đến hết 

năm 2021 như sau: 

1. Môn Quần vợt 

Thời gian thi đấu: từ ngày 05 đến 07/11/2021 tại Trung tâm Quần vợt Phai 

Vệ, thành phố Lạng Sơn. Các nội dung khác thực hiện theo Điều lệ số 95/ĐL-

ĐHTDTT ngày 01/10/2021. 

2. Môn Bóng chuyền 

Thời gian thi đấu: từ ngày 18 đến 21/11/2021. Nộp đăng ký thi đấu trước 

ngày 08/11/2021; họp chuyên môn từ 09h00 ngày 16/11/2021 tại nhà thi đấu 

TDTT tỉnh. Các nội dung khác giữ nguyên như Điều lệ số 80/ĐL-ĐHTDTT ngày 

16/7/2021. 

3. Môn Bóng đá 

Thời gian thi đấu: từ ngày 05 đến 12/12/2021 tại Sân vận động Đông Kinh, 

thành phố Lạng Sơn. Các nội dung khác thực hiện theo Điều lệ số 93/ĐL-

ĐHTDTT ngày 30/9/2021. 

4. Môn Việt dã 

Thời gian thi đấu: ngày 18/12/2021. Địa điểm sẽ thông báo tại Điều lệ ban 

hành sau. 

Trên đây là Thông báo của Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần 

thứ IX năm 2022 đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và các ngành, 

các đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Đ/c Dương Xuân Huyên PCT TT UBND tỉnh, 

Trưởng BCĐ (b/c); 

- Thành viên BCĐ (Quyết định 2162/QĐ-UBND); 

- Thành viên BTC (Quyết định 123/QĐ-BTC); 

- VP UBND tỉnh; 

- Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội 

Biên phòng, Sở GD&ĐT; 

- UBND các huyện, TP; 

- Lãnh đạo Sở VHTTDL 

- Phòng VH-TT, TTâm VHTTTT các huyện, TP; 

- Văn phòng Sở, Phòng QL TDTT; 

- Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh; 

- Trang TT SVHTTDL (đăng tải); 

- Lưu: VT, QL TDTT. 

KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ VHTTDL 

Nguyễn Phúc Hà 
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