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BÁO CÁO
Tổng kết Đại hội Thể dục thể thao ngành Giáo dục và Đào tạo
tỉnh Gia Lai lần thứ IX năm 2022
Thực hiện Quyết định số 640/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 của Uỷ ban
nhân dân tỉnh 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; Kế
hoạch số 24/KH-SGDĐT ngày 06/01/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tổ
chức Đại hội Thể dục thể thao ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai lần thứ
IX năm 2022.
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) báo cáo tổng kết Đại hội Thể dục thể thao
(TDTT) ngành GDĐT tỉnh Gia Lai lần thứ IX năm 2022 như sau:
I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC
1. Về quy mô
- Đại hội TDTT ngành GDĐT tỉnh Gia Lai lần thứ IX năm 2022 dành cho
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (gọi tắt là CBGV) các đơn vị
thuộc và trực thuộc Sở GDĐT; học sinh THPT, học viên TTGDTX tỉnh, sinh
viên Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai (gọi tắt là HSSV) trên địa bàn thành
phố Pleiku.
- Tham dự Đại hội có 54 đơn vị tham gia (gồm Cơ quan Sở GDĐT, 52 đơn
vị thuộc và trực thuộc Sở và Trung tâm GDTX tỉnh) với 1.060 vận động viên
(VĐV), 120 cán bộ đoàn, 67 huấn luyện viên các đoàn.
- Tổ chức thi đấu 14 môn thi: Môn Bóng đá, Bóng chuyền, Bắn nỏ, Cờ vua,
Kéo co, Bóng bàn, Cầu lông, võ Karate, võ Vovinam, võ Taekwondo, Đẩy gậy,
Điền kinh, Cà kheo, Bơi lội với tổng số 128 nội dung thi đấu.
2. Công tác tổ chức và chất lượng chuyên môn
- Ban Tổ chức Đại hội TDTT ngành GDĐT tỉnh Gia Lai lần thứ IX năm
2022 đã triển khai thực hiện tốt từ công tác chuẩn bị, điều hành và công nhận kết
quả thi đấu chính xác, đầy đủ. Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc được tổ chức long trọng,
tiết kiệm, có sự tham dự của đại biểu Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku, Hội đồng nhân dân
tỉnh; các sở, ngành như Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Công an tỉnh,
Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Gia Lai và Đài Phát thanh - Truyền hình
tỉnh Gia Lai.
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- Trọng tài đã làm việc khoa học, công tâm, đưa ra các quyết định chuẩn
xác, đúng Luật và đúng Điều lệ. Kết quả thi đấu phản ánh đúng năng lực, thành
tích thi đấu của từng vận động viên (VĐV).
- Các VĐV thi đấu trung thực, đúng Luật; nghiêm túc thực hiện các yêu
cầu của Ban Tổ chức, của trọng tài trong quá trình diễn ra giải đấu. Nhiều cá
nhân đạt thành tích cao trong Đại hội.
II. KẾT QUẢ CỦA ĐẠI HỘI
- Sở GDĐT đã trao tổng số 128 huy chương Vàng, 128 huy chương Bạc và
256 huy chương Đồng cho các VĐV đạt giải ở 128 nội dung, thuộc 14 môn thi
đấu (theo phụ lục đính kèm).
- Khen thưởng toàn đoàn khối các nội dung thi đấu gồm có 07 giải (khối
HSSV: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba; khối CBGV: 01 giải Nhất, 01 giải
Nhì, 02 giải Ba), cụ thể: Ở nội dung thi đấu dành cho HSSV, Ban Tổ chức đã
trao giải Nhất toàn đoàn cho Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, giải Nhì cho
Trường THPT Pleiku và giải Ba toàn đoàn thuộc về Trường THPT Chuyên
Hùng Vương. Ở nội dung thi đấu dành cho CBGV, giải Nhất thuộc về Trường
PTDTNT tỉnh; giải Nhì được trao cho Trường THPT Chuyên Hùng Vương và
giải Ba thuộc về Trường Quốc tế châu Á-Thái Bình Dương Gia Lai và Trường
THPT Trần Quốc Tuấn.
- VĐV xuất sắc nhất khối HSSV là Vương Thị Kim Oanh, Trường THPT
Nguyễn Chí Thanh, với 04 Huy chương Vàng môn Bắn nỏ; khối CBGV là
Chẩm Ngọc Đào, Trường PTDTNT tỉnh với 04 Huy chương Vàng môn Bắn nỏ.
III. ƯU ĐIỂM VÀ TỒN TẠI, HẠN CHẾ
1. Ưu điểm
- Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành (Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch, Sở Y tế, Công an tỉnh) nhằm đảm bảo công tác chuyên môn, công tác an
toàn và công tác y tế, phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong quá trình tổ chức
Đại hội TDTT ngành GDĐT lần thứ IX năm 2022.
- Đại hội TDTT ngành GDĐT năm 2022 đã ứng dụng công nghệ thông tin
trong quá trình tổ chức từ việc tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ, bốc thăm lịch thi
đấu, nhập kết quả đến việc xử lý kết quả, thống kê số liệu,…đã góp phần giúp
Ban Tổ chức và các đơn vị tiết kiệm được thời gian, xử lý công việc nhanh
chóng, hiệu quả, chính xác, phù hợp với bối cảnh dịch bệnh Covid-19.
2. Tồn tại, hạn chế
- Số lượng các môn thi cũng như các nội dung thi của nhiều đơn vị còn hạn
chế (một số đơn vị chỉ tham gia thi 01-02 nội dung thi), do đó dẫn tới tình trạng
một số nội dung thi chỉ có 03 đội/cá nhân thi đấu.
- Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 nên nhiều đơn vị phải
thay thế VĐV (bị F0) ngay trước ngày diễn ra thi đấu.
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- Công tác tuyên truyền về điều lệ, quy định của Đại hội, thông báo của
Ban Tổ chức đến cán bộ, giáo viên, VĐV tham gia của một số đơn vị còn chưa
kịp thời.
- Nhiều đơn vị chưa thực hiện đúng yêu cầu của Ban Tổ chức về việc cử
thành phần tham dự khai mạc, bế mạc Đại hội.
IV. THAM DỰ ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO CẤP TỈNH
Trên cơ sở kết quả của Đại hội TDTT ngành GDĐT tỉnh Gia Lai, Sở
GDĐT sẽ lựa chọn những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, thành lập đội
tuyển, tiếp tục tập luyện và tham gia Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai lần thứ IX năm
2022 (dự kiến 200 VĐV, thi đấu ở 10 môn thi).
Trên đây là Báo cáo Tổng kết Đại hội TDTT ngành GDĐT tỉnh Gia Lai lần
thứ IX năm 2022./.
Nơi nhận:
- Bộ GDĐT;
- UBND tỉnh Gia Lai;
- Sở VH-TT & DL;
- Các trường phổ thông thuộc và trực thuộc Sở;
- Các phòng CMNV thuộc Sở;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở;
- Website Sở;
- Lưu: VT, GDTrHCTTX.
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