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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt “Đề án tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc
lần thứ IX năm 2022”
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Công văn số 1939/VPCP-KGVX ngày 30 tháng 3 năm 2022 của
Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm
2022;
Căn cứ Công văn số 3748/UBND-VX1 ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc góp ý Đề án tổ chức Đại hội thể thao
toàn quốc lần thứ IX năm 2022;
Theo đề nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt “Đề án tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX
năm 2022”, với những nội dung chủ yếu sau đây:
1. Mục tiêu
- Th ng qua tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 (sau
đây gọi tắt là Đại hội), đánh giá toàn diện về ch t l ng phong trào thể dục thể
thao trong c n ớc; p th i phát hiện và c ế hoạch đào tạo, i d ng l c
l ng vận động viên sẵn sàng tham d thi đ u tại SEA Games lần thứ 32 năm
2023, Olympic Games lần thứ 33 năm 2024, ASIAN Games lần thứ 20 năm 2026.
- Tăng c ng nhận thức của các c p, các ngành và toàn x hội về v tr ,
vai tr , tác dụng của thể dục thể thao; th c đ y phong trào tập luyện thể dục thể
thao trong nhân dân.
- Nâng c p cơ sở vật ch t, trang thiết tập luyện, thi đ u; nâng cao năng
l c qu n lý, tổ chức và điều hành của đội ngũ cán ộ, trọng tài thể dục thể thao.
- G p phần g n giữ,
của dân tộc.

o t n và phát huy các giá tr văn h a truyền thống

2. Yêu cầu
- Huy động l c l ng vận động viên xu t sắc nh t của các t nh, thành phố
tr c thuộc trung ơng và các ngành Quân đội, C ng an tham d .
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- Đ a ph ơng, đơn v đăng cai tổ chức các m n thi đ u chủ động chu n
các điều iện về cơ sở vật ch t trên nguyên tắc tận dụng tối đa các c ng tr nh,
trang thiết
sẵn c và các c ng tr nh đ đ c đầu t phục vụ tổ chức SEA
Games 31. Việc nâng c p, sửa chữa, các c ng tr nh thể thao phục vụ tổ chức thi
đ u trong ch ơng tr nh Đại hội đ c th c hiện theo ế hoạch phát triển inh tế x hội của đ a ph ơng, ngành đ đ c c p c th m quyền phê duyệt.
- Tổ chức Đại hội trên tinh thần hiệu qu , thiết th c, tiết iệm, tránh l ng
ph và tuyệt đối an toàn, th ch ứng linh hoạt với t nh h nh d ch ệnh COVID-19;
t ch c c huy động các ngu n l c của x hội để tổ chức Đại hội.
3. Nội dung, th i gian, đ a điểm tổ chức Đại hội:
3.1. Số l

ng môn, nội dung thi đ u:

Tổ chức thi đ u 43 môn trong ch ơng tr nh Đại hội, g m: Điền inh, Thể
thao d ới n ớc (Bơi, Nh y cầu), Thể dục (Thể dục dụng cụ, Thể dục nghệ thuật,
Thể dục Aero ic), Đua thuyền (Rowing, Canoeing/Kaya ), B ng đá (B ng đá
11 ng i nam, nữ; Futsal nam), Vật (Vật t do, Vật cổ điển, Vật dân tộc), Bắn
súng (S ng ngắn, S ng tr ng, Đĩa ay), Bắn cung, Cử tạ, Judo, Tae wondo,
Karate, Wushu, Boxing, Kic oxing, Đ u iếm, Cầu l ng, Cầu mây, Quần v t,
B ng chuyền (B ng chuyền trong nhà và B ng chuyền i iển), B ng rổ (B ng
rổ 5x5, B ng rổ 3x3), B ng ném (B ng ném trong nhà và B ng ném i iển),
Xe đạp (Xe đạp đ a h nh và Xe đạp đ ng tr ng), B ng àn, Billiards &
Snoo er, Golf, Bi sắt, Kurash, Vovinam, C (C vua, C t ớng), Penca Silat,
Muay, Thể h nh, Khiêu vũ thể thao, Jujitsu, Bowling, 3 m n phối h p, Lặn, Lân
- S - R ng, Đá cầu, Võ Cổ truyền, Đ y gậy, Kéo co.
3.2. Th i gian tổ chức: Trung tuần tháng 12 năm 2022.
3.3. Đ a điểm tổ chức: Đ a điểm tổ chức ch nh là t nh Qu ng Ninh và một
số đ a điểm hác tại Hà Nội, H i Ph ng, H i D ơng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hòa
B nh, Vĩnh Ph c, Ninh B nh, Nam Đ nh và Thanh Hóa.
4. Các nhiệm vụ ch nh:
a) Thành lập Ban Ch đạo, Ban Tổ chức và các Tiểu an chuyên m n của
Ban Tổ chức ở Trung ơng và đ a ph ơng; xây d ng, an hành Điều lệ hung
và Điều lệ thi đ u của từng m n thể thao tại Đại hội; xây d ng d toán inh ph
chu n và tổ chức Đại hội, phân ổ và quyết toán inh ph chu n và tổ chức
Đại hội; đào tạo, i d ng ngu n nhân l c để phục vụ c ng tác tổ chức, điều
hành Đại hội;
) Chu n l c l ng vận động viên tham gia thi đ u tại Đại hội: Tuyển
chọn, đào tạo vận động viên; thành lập Đoàn thể thao của các t nh/thành/ngành
tham d Đại hội;
c) Nâng c p, c i tạo các c ng tr nh thể thao, mua sắm, điều chuyển trang
thiết đáp ứng yêu cầu tập luyện và thi đ u của Đại hội;

3

d) Đ m o các d ch vụ về ăn, ở, hậu cần, lễ tân, hánh tiết, giao th ng,
giao l u văn hoá, tham quan, du l ch và d ch vụ c ng cộng hác phục vụ các đối
t ng tham d Đại hội;
hội;

đ) B o đ m trật t , an ninh, an toàn tr ớc và trong th i gian diễn ra Đại

e) Xây d ng, triển hai c ng tác y tế và iểm tra doping, ph ơng án ph ng
chống d ch ệnh COVID-19, đ m o tổ chức Đại hội an toàn, th ch ứng linh
hoạt với t nh h nh d ch ệnh;
g) Vận động tài tr nhằm huy động inh ph , hiện vật và d ch vụ phục vụ
công tác tổ chức Đại hội; th c hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ đối với các
nhà tài tr của Đại hội;
h) Xây d ng và triển hai ế hoạch tuyên truyền về Đại hội; xây d ng và
vận hành hệ thống th ng tin phục vụ qu n lý, điều hành và tổ chức các m n thi
đ u tại Đại hội;
i) Tổ chức Lễ hai mạc, Lễ ế mạc, các cuộc thi đ u và các nghi lễ hác
của Đại hội.
5. Kinh phí:
- Kinh ph chu n và tổ chức Đại hội đ c o đ m từ ngu n ngân sách
nhà n ớc (trung ơng, đ a ph ơng); vận động tài tr và các ngu n inh ph h p
pháp khác.
- Ngân sách Trung ơng đ m o c ng tác: Chi hoạt động của Ban Ch
đạo, Ban Tổ chức, các Tiểu an ở trung ơng; chi c ng tác chuyên m n ỹ thuật
( inh ph tổ chức thi đ u và trang thiết
thể thao phục vụ thi đ u); hen
th ởng; th ý tổng h p; iểm tra doping; c ng tác th ng tin, tuyên truyền, c ng
tác hậu cần, d ch vụ c ng cộng và c ng tác tài ch nh cơ sở vật ch t tại trung
ơng; hỗ tr một phần inh ph tổ chức Lễ Khai mạc và Lễ Bế mạc Đại hội.
- Ngân sách đ a ph ơng đ m o c ng tác: Chi hoạt động của Ban Ch
đạo, Ban Tổ chức, các Tiểu an ở đ a ph ơng; chi sửa chữa, nâng c p các c ng
tr nh thể thao của đ a ph ơng; mua sắm trang thiết gắn liền với c ng tr nh
phục vụ tổ chức tập luyện, thi đ u; y tế, ph ng chống d ch ệnh COVID-19; an
ninh, giao th ng, th ng tin, tuyên truyền, hậu cần, d ch vụ c ng cộng, lễ tân,
hánh tiết tại đ a ph ơng; c ng tác vận động tài tr ; t nh Qu ng Ninh chi đối
ứng inh ph tổ chức Lễ Khai mạc và Lễ Bế mạc của Đại hội và các ho n inh
ph hác theo quy đ nh.
6. Tổ chức th c hiện:
6.1. Bộ Văn h a, Thể thao và Du l ch:
- Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, quyết
đ nh thành lập Ban Ch đạo, Ban Tổ chức Đại hội;
- Ban hành Điều lệ hung và Điều lệ từng m n trong ch ơng tr nh thi đ u
của Đại hội;
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- Ch đạo, iểm tra c ng tác chu n , tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc
lần thứ IX; ch u trách nhiệm về c ng tác chuyên m n, điều hành tổ chức các
m n thi trong ch ơng tr nh Đại hội; phối h p xây d ng ch n Lễ hai mạc,
Lễ ế mạc Đại hội;
- Lập d toán inh ph từ ngu n ngân sách trung ơng chi cho c ng tác
chu n , tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX;
- Phối h p với Ủy an nhân dân t nh Qu ng Ninh và các t nh/thành liên
quan triển hai th c hiện Đề án;
- Phối h p ch đạo và h ớng dẫn các cơ quan áo ch tuyên truyền về Đại
hội. Phối h p, hỗ tr trong việc chu n , đ m o điều iện về cơ sở vật ch t
(các c ng tr nh thể thao, trang thiết phục vụ tổ chức, tập luyện và thi đ u);
- Tổng h p, áo cáo c p c th m quyền ết qu tổ chức Đại hội; qu n lý,
sử dụng, thanh quyết toán inh ph tổ chức Đại hội đ c phân ổ cho Bộ Văn
h a, Thể thao và Du l ch.
6.2. Ủy an nhân dân t nh Qu ng Ninh:
- Chủ tr triển hai c ng tác chu n tổ chức đăng cai các m n thi đ u
trong Ch ơng tr nh Đại hội tại Qu ng Ninh; chủ tr , phối h p với Bộ Văn h a,
Thể thao và Du l ch tổ chức Lễ Khai mạc, ế mạc Đại hội;
- Ch u trách nhiệm ch nh trong việc chu n , đ m o điều iện về cơ sở
vật ch t (các c ng tr nh thể thao, trang thiết phục vụ tổ chức tập luyện, thi
đ u); c ng tác đ m o an ninh, giao th ng, hậu cần, y tế, ph ng chống d ch
ệnh COVID-19, tuyên truyền, lễ tân, hánh tiết, vận động tài tr của Đại hội
trên đ a àn t nh Qu ng Ninh;
- Ch đạo, triển hai trang hoàng đ ng phố; tuyên truyền, vận động nhân
dân th c hiện nếp sống văn minh, xây d ng h nh nh đ a ph ơng là điểm đến
“an toàn, thân thiện, h p dẫn”;
- Quyết đ nh thành lập và tổ chức hoạt động của ộ máy ch đạo, điều hành
tại đ a ph ơng;
- Lập d toán và ố tr inh ph từ ngu n ngân sách đ a ph ơng chi cho
c ng tác chu n , tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX theo phạm vi
đ c phân c ng.
6.3. Ủy an nhân dân các t nh, thành phố tr c thuộc trung ơng tham gia
tổ chức s iện trong hu n hổ Đại hội (Hà Nội, H i Ph ng, H i D ơng, Bắc
Ninh, Bắc Giang, H a B nh, Vĩnh Ph c, Ninh B nh, Nam Đ nh và Thanh Hóa):
- Ch u trách nhiệm ch nh trong việc chu n , đ m o điều iện về cơ sở
vật ch t (các c ng tr nh thể thao, mua sắm trang thiết
phục vụ tổ chức tập
luyện, thi đ u); c ng tác đ m o an ninh, giao th ng, hậu cần, y tế, ph ng
chống d ch ệnh COVID-19, tuyên truyền, lễ tân, hánh tiết, vận động tài tr
của Đại hội trên đ a àn đ a ph ơng;
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- Ch đạo, triển hai trang hoàng đ ng phố; tuyên truyền, vận động nhân
dân th c hiện nếp sống văn minh, xây d ng h nh nh đ a ph ơng là điểm đến
“an toàn, thân thiện, h p dẫn”;
- Quyết đ nh thành lập và tổ chức hoạt động của ộ máy ch đạo, điều hành
tại đ a ph ơng;
- Lập d toán và ố tr inh ph từ ngu n ngân sách đ a ph ơng chi cho
c ng tác chu n , tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX theo phạm vi
đ c phân c ng.
6.4. Đề ngh Bộ C ng an ch đạo, h ớng dẫn các đ a ph ơng o đ m an
ninh, an toàn tại Đại hội.
6.5. Đề ngh Bộ Tài ch nh chủ tr tổng h p, tr nh c p c th m quyền phê
duyệt inh ph chi th ng xuyên ngân sách trung ơng để th c hiện Đề án theo
quy đ nh của pháp luật về ngân sách nhà n ớc.
6.6. Đề ngh Bộ Y tế ch đạo, h ớng dẫn các đ a ph ơng xây d ng, triển
hai c ng tác y tế, ph ng chống d ch ệnh COVID-19 và đ m o vệ sinh an
toàn th c ph m, vệ sinh m i tr ng tại Đại hội.
6.7. Đề ngh Bộ Th ng tin và Truyền th ng chủ tr , phối h p với Bộ Văn
h a, Thể thao và Du l ch ch đạo các cơ quan áo ch th ng tin, tuyên truyền về
Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022.
6.8. Ủy an nhân dân các t nh, thành phố tr c thuộc Trung ơng và các
ộ, ngành liên quan: Phối h p với Bộ Văn h a, Thể thao và Du l ch, Ủy an
nhân dân t nh Qu ng Ninh, Ủy an nhân dân các t nh/thành: Hà Nội, H i Ph ng,
H i D ơng, Bắc Ninh, Bắc Giang, H a B nh, Vĩnh Ph c, Ninh B nh, Nam Đ nh,
Thanh Hóa chu n và tổ chức Đại hội; xây d ng, triển hai ế hoạch chu n
l c l ng vận động viên tham d Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm
2022.
Điều 2. Quyết đ nh này c hiệu l c thi hành ể từ ngày ý.
Điều 3. Chánh Văn ph ng Bộ, Tổng cục tr ởng Tổng cục Thể dục thể
thao, Ủy an nhân dân các t nh, thành phố tr c thuộc Trung ơng và thủ tr ởng
các đơn v liên quan ch u trách nhiệm thi hành Quyết đ nh này./.
Nơi nhận:

- Nh Điều 3;
- Thủ t ớng Ch nh phủ (để báo cáo);
- PTTCP Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Văn ph ng Ch nh phủ;
- Các Bộ: QP, CA, TC, KHĐT, YT, TTTT;
- UBND các t nh/thành;
- Sở VHTTDL, Sở VHTT các t nh/thành;
- L u: VT, TCTDTT, TLM (150b).

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Hùng
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Phụ lục

CÁC MÔN THỂ THAO TRONG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số:
/QĐ-BVHTTDL, ngày
tháng
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
M n Thể thao

TT
1

Điền kinh
Bơi

2

3

TT d ới
Nhảy cầu
n ớc

năm 2022 của

Đ a iểm tổ chức
Sân vận động quốc gia Mỹ Đ nh,
Khu Liên h p thể thao quốc gia
Cung Thể thao d ới n ớc,
Khu Liên h p thể thao quốc gia
Trung tâm Thể thao t nh Qu ng Ninh
Cung Thể thao d ới n ớc,
Khu Liên h p thể thao quốc gia

Lặn
Thể dục dụng cụ

4

Thể dục

Thể dục nghệ
thuật

H i Ph ng

Thể dục Aerobic

5

Đua
thuyền

Rowing
H i Ph ng
Canoeing/Kayak
Bóng đá nam

6

B ng đá Bóng đá nữ
Futsal nam
Vật tự do

7

Vật

Vật cổ điển
Vật dân tộc

8

Bắn s ng Súng ngắn

Sân vận động C m Ph , Qu ng Ninh
Sân vận động Cửa Ông, Qu ng Ninh
Hà Nội
Hà Nội
Bắc Giang
Trung tâm Hu n luyện thể thao quốc gia

7

Hà Nội

Súng trường
Đĩa bay
Tr

ng Bắn cung, Trung tâm Thể thao
t nh Qu ng Ninh

9

Bắn cung

10

Cử tạ

Thanh Hóa

11

Judo

Hà Nội

12

Taekwondo

13

Karate

14

Wushu

15

Boxing

16

Kickboxing

17

Đ u iếm

18

Cầu l ng

19

Cầu mây

Thanh Hóa

20

Quần v t

Tập đoàn Hana a- Bắc Ninh

21

Bóng
chuyền

22

B ng rổ

Nhà thi đ u TDTT thành phố C m Ph
Nhà thi đ u t nh Ninh B nh
Tr

ng TDTT t nh Qu ng Ninh
Nhà thi đ u t nh Bắc Ninh
H i Phòng

Nhà thi đ u Công ty than N i Béo, TP Hạ
Long, t nh Qu ng Ninh
Nhà thi đ u TDTT th x Đ ng Triều,
Qu ng Ninh

Bóng
chuyền
trong nhà

Trung tâm Thể thao t nh Qu ng Ninh

Bóng
chuyền
bãi biển

Khu Du l ch Tuần Châu, Qu ng Ninh

Bóng rổ 5x5
Bóng rổ 3x3
Bóng ném trong
trong nhà
Bóng ném bãi
biển

23

B ng
ném

24

Xe đạp

25

B ng àn

26

Billiards & Snooker

27

Golf

Nhà Thi đ u C ng ty than Hà Lầm, Hạ Long,
Qu ng Ninh
Nhà Thi đ u Tr ng Đại học
Thể dục thể thao Bắc Ninh
Khu Du l ch Tuần Châu, Qu ng Ninh

Địa hình

Hòa Bình

Đường trường

Vĩnh Ph c
H i D ơng
Hà Nội
Qu ng Ninh
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28

Bi sắt

Hà Nội

29

Kurash

Hà Nội

30

Vovinam
C vua

Nhà thi đ u C ng ty Than Mạo Khê,
Qu ng Ninh
Cung Quy hoạch Hội ch , Triển l m,
Qu ng Ninh
Khu du l ch Qu ng Ninh Gate, th x Đ ng
Triều, Qu ng Ninh
Nhà thi đ u C ng ty than Đèo Nai,
TP Hạ Long, t nh Qu ng Ninh

31

C

32

Pencak Silat

33

Muay

Thanh Hóa

34

Thể h nh

H i Phòng

35

Khiêu vũ thể thao

36

Jujitsu

37

Bowling

38

3 m n phối h p

39

Lân - S - R ng

40

Đá cầu

41

Võ Cổ truyền

H i Ph ng

42

Đ y gậy

Bắc Giang

43

Kéo co

Bắc Giang

C t ớng

Nhà thi đ u Công ty than N i Béo, TP Hạ
Long, t nh Qu ng Ninh
Nhà thi đ u Nam Đ nh
Hà Nội
Khu du l ch Tuần Châu, Qu ng Ninh
Qu ng tr ng 30 tháng 10,
thành phố Hạ Long, Qu ng Ninh
Nhà thi đ u C ng ty Than D ơng Huy,
Qu ng Ninh

