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Đại hội Thể dục thể thao (sau đây viết tắt là Đại hội TDTT) tỉnh Điện Biên 

lần thứ XI, năm 2022 là Ngày hội TDTT lớn của tỉnh; là đỉnh cao của phong trào 

TDTT quần chúng, đánh giá sự tiến bộ về trình độ thể thao trong giai đoạn (2018-

2022). Góp phần biểu dương lực lượng TDTT quần chúng của từng cấp, từng 

ngành trong toàn tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân 

thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Thông qua Đại hội TDTT, tạo sự chuyển biến sâu 

sắc nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai 

trò, lợi ích của TDTT trong việc nâng cao sức khỏe, cải thiện thể lực, tầm vóc của 

Nhân dân, góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện, phòng chống dịch 

bệnh và thực hiện tốt mục tiêu: Khoẻ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Khỏe để 

xây dựng và kiến thiết đất nước. Lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ 

lớn của đất nước, của tỉnh: Chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày Chiến thắng Điện 

Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2022), 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

(19/5/1890 - 19/5/2022). Thông qua Đại hội nhằm tuyển chọn các vận động viên 

xuất sắc chuẩn bị lực lượng tập huấn, tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 

IX năm 2022 được tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh và một số địa phương lân cận. 

Đại hội TDTT tỉnh Điện Biên lần thứ XI, năm 2022 bao gồm các nội dung 

hoạt động chính: 

1. Chương trình Lễ dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ: Từ 16 giờ đến 

17 giờ ngày 18/5/2022 tại Đền thờ liệt sỹ tại Chiến trường Điện Biên Phủ (Đồi F). 

2. Chương trình Lễ khai mạc Đại hội: Từ 7 giờ 30 phút đến 9 giờ 00 phút 

ngày 19/5/2022 tại Nhà thi đấu Đa năng tỉnh Điện Biên. 

Lễ khai mạc Đại hội dự kiến huy động 1666 người, gồm các khối nghi thức, 

biểu diễn võ thuật, nghệ thuật, các khối ngồi khán đài và các đoàn vận động viên. 

Ngọn lửa truyền thống Đại hội sẽ được lấy từ Đền thờ liệt sỹ tại Chiến trường 

Điện Biên Phủ (Đồi F) do 11 vận động viên tiêu biểu, xuất sắc của tỉnh, tượng 

trưng cho 11 kỳ Đại hội rước về bồn đuốc, cùng với đó là Chương trình biểu 

diễn võ thuật, nghệ thuật chào mừng. Chương trình dự kiến được truyền hình trực 

tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Điện Biên. 
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3. Số môn thi và nội dung thi đấu: Đại hội được tổ chức 18 môn thi, với 

tổng số 84 nội dung thi đấu.  

Trong đó đã tổ chức thành công 03 môn thi đấu trước Đại hội là Bóng rổ, 

Bóng chuyền, Bóng đá với 6 nội dung, thu hút trên 400 vận động viên tham gia, 

đã trao 6 bộ huy chương, tạo động lực và khí thế hướng tới Đại hội TDTT tỉnh 

Điện Biên lần thứ XI, năm 2022. 

Đại hội chính thức sẽ chứng kiến sự tham gia và tranh tài của 22 đoàn vận 

động viên đến từ các huyện, thị, thành phố, các ngành và các đơn vị lực lượng 

vũ trang, tranh 78 bộ huy chương của 15 môn thi đấu gồm: Aerobic, Bóng bàn, 

Bơi, Billiards&Snooker, Cờ vua, Cờ tướng, Cầu lông, Chạy việt dã, Điền kinh, 

Quần vợt, Bắn nỏ, Đẩy gậy, Kéo co, Tung còn, Tù lu. 

4. Thời gian tổ chức thi đấu: Đại hội được tiến hành thi đấu trong 5 ngày 

bắt đầu từ 9 giờ 00 phút ngày 19/5/2022 đến ngày 23/5/2022 (có dự kiến 

Chương trình thi đấu kèm theo). 

5. Chương trình trao huy chương, giải thưởng (có dự kiến Chương trình 

kèm theo). 

6. Chương trình Lễ bế mạc Đại hội: Từ 16 giờ 00 phút ngày 23/5/2022 

tại Rạp chiếu phim Điện Biên Phủ. 

Lễ bế mạc Đại hội dự kiến huy động 150 người, gồm lực lượng thanh niên, 

học sinh và đại diện các đoàn vận động viên. Trong chương trình có biểu diễn văn 

nghệ chào mừng thành công Đại hội, trao cờ, giải thưởng nhất, nhì, ba toàn đoàn.  

NHỮNG ĐIỂM NHẤN 

(1). So với kỳ Đại hội TDTT lần thứ X năm 2018, Đại hội TDTT lần thứ XI 

năm 2022 có sự điều chỉnh về địa điểm khai mạc, bế mạc, quy mô, nội dung tổ 

chức nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. 

(2) Lần đầu tiên Đại hội được tổ chức vào ngày 19/5 so với các kỳ Đại hội 

trước thường tổ chức vào ngày 7/5 nhân dịp kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ. 

Đại hội lần này được khai mạc đúng vào ngày kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ 

tịch Hồ Chí Minh, Người khai sinh ra nền Thể thao Việt Nam, nhằm thúc đẩy 

mạnh mẽ hơn nữa Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác 

Hồ vĩ đại”. 

(3) Chương trình biểu diễn võ thuật với chủ đề “Tự hào Việt Nam” được thể 

hiện bởi 200 chiến sỹ, vận động viên gồm các môn phái Vovinam, Cổ truyền, 

Karate, Võ thuật quân sự, thể hiện tinh thần thượng võ, hào khí của dân tộc. 

Chương trình biểu diễn nghệ thuật thể hiện các ca khúc hát về Điện Biên, về Thể 

thao, nhảy vũ đạo thể thao. 

(4) Số môn thi đấu và nội dung thi đấu tại Đại hội gồm 18 môn với 84 nội 

dung, tăng 02 môn và 6 nội dung so với kỳ Đại hội năm 2018. Trong đó có 04 

môn mới được đưa vào thi đấu như: Aerobic, Bóng rổ, Bơi, Billiards&Snooker. 
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(5) Chương trình thi đấu các môn tổ chức theo hình thức "cuốn chiếu", kết 

thúc nội dung nào Ban Tổ chức trao huy chương, giải thưởng nội dung đó. 

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 

Thực hiện Kế hoạch số 1090/KH-BCĐ-BTC ngày 14/4/2022 của Ban Chỉ 

đạo - Ban Tổ chức Đại hội ban hành Kế hoạch chi tiết tổ chức Đại hội TDTT 

tỉnh Điện Biên lần thứ XI, năm 2022. Hiện nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch với vai trò là cơ quan Thường trực, đang tích cực, chủ động phối hợp với 

các Sở, ngành, đơn vị trong tỉnh tập trung triển khai thực hiện các nội dung: 

(1). Xây dựng, hoàn thiện kịch bản chương trình biểu diễn võ thuật, nghệ 

thuật chào mừng Lễ khai mạc Đại hội, huy động lực lượng và chỉ đạo, tổ chức 

tập luyện, huấn luyện, biểu diễn võ thuật, các khối nghi thức, chương trình nghệ 

thuật, văn nghệ tại Lễ khai mạc, bế mạc Đại hội. 

(2). Xây dựng, hoàn thiện kịch bản chi tiết chương trình Lễ khai mạc, trao huy 

chương, bế mạc Đại hội. 

(3). Xây dựng, hoàn thiện nội dung Makét trang trí khánh tiết, khẩu hiệu 

tuyên truyền; các loại cờ, thẻ, giấy mời các chương trình, danh sách mời đại biểu 

dự Đại hội. 

(4). Rà soát, tổ chức tập huấn lực lượng trọng tài điều hành tại Đại hội, đôn 

đốc tổng hợp lực lượng vận động viên tham gia, xây dựng phương án, chương 

trình thi đấu, trao huy chương các môn tại Đại hội. 

(5). Kiểm tra, đảm bảo các yêu cầu về cơ sở vật chất, vật tư, phòng họp, 

điện, nước, địa điểm tổ chức Lễ dâng hương, địa điểm khai mạc, thi đấu và bế 

mạc Đại hội. 

(6). Phối hợp với Công an tỉnh xây dựng và triển khai Kế hoạch, phương án 

bảo đảm an ninh, trật tự trong suốt quá trình diễn ra Đại hội. Phối hợp với Sở Y 

tế xây dựng kế hoạch đảm bảo công tác y tế và phương án phòng, chống dịch 

Covid-19 trong thời gian tổ chức Đại hội. 

(7). Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng kịch bản 

Chương trình truyền hình trực tiếp Lễ khai mạc Đại hội. 

(8). Làm việc với các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú có chính sách miễn 

giảm giá dịch vụ cho các đoàn vận động viên về dự Đại hội. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo - 

Ban Tổ chức Đại hội) mong muốn Quý cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp 

đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Điện Biên lần thứ XI, 

năm 2022 đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh 

viên, thanh niên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh Điện Biên và ngoài tỉnh . 

Sự hỗ trợ quý báu các Quý cơ quan là một trong những yếu tố quan trọng đảm 

bảo tổ chức thành công Đại hội, đóng góp thiết thực vào việc lan tỏa tinh thần 

rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ, giáo dục lòng yêu nước, tăng cường 

khối đại đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau trong Nhân dân các dân tộc, khôi phục, 
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duy trì và phát triển các môn thể thao dân tộc, thể thao truyền thống của tỉnh 

và khu vực Tây Bắc.  

Trân trọng cảm ơn! 

 

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên 

Địa chỉ: Tổ 1, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.  

Điện thoại: 0215.3828.580; Fax: 0215.3829.000. 

 


