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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                                                    Hà Nam, ngày 19  tháng 10  năm 2018 

BÁO CÁO SÁNG KIẾN 
Đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh 

Về "Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo tổ chức  

Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Hà Nam lần thứ V" 

 

Họ và tên: Trần Quốc Toản 

Sinh năm: 1960 

Chức vụ: Phó Giám đốc  

Đơn vị công tác: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam. 

1. Thực trạng của công việc trước khi áp dụng sáng kiến, giải pháp mới 

Đại hội thể dục thể thao tỉnh Hà Nam được tổ chức theo chu kỳ 4 năm 

trên cơ sở hướng dẫn của Ban chỉ đạo đại hội TDTT toàn quốc. Từ khi tái lập 

tỉnh, Hà Nam đã tổ chức bốn kỳ đại hội TDTT, mặc dù trong điều kiện còn gặp 

nhiều khó khăn ngành TDTT đã tích cực tham mưu và được sự quan tâm của 

UBND tỉnh, sự ủng hộ của các cấp các ngành nên các kỳ đại hội TDTT của tỉnh 

Hà Nam luôn trở thành sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội lớn của tỉnh, thu hút 

sự quan tâm của mọi tầng lớp Nhân dân, là dịp để tôn vinh nét văn hóa truyền 

thống Hà Nam, đồng thời biểu dương lực lượng, tinh thần ý chí, sức mạnh của 

toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong tỉnh, qua đó phát động sâu rộng phong 

trào "Toàn dân rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại".  

Tại các kỳ Đại hội TDTT các cấp tỉnh Hà Nam trước đây được tổ chức 

trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tùy tình hình thực 

tế tại địa phương. Đại hội được tiến hành tổ chức theo Kế hoạch của tỉnh, lần lượt 

từ cấp xã (các xã, phường, thị trấn tổ chức riêng), đến cấp huyện và cấp tỉnh. Kinh 

phí tổ chức Đại hội được UBND tỉnh cấp và huy động từ các nguồn lực của các tổ 

chức, cá nhân. Đại hội TDTT tỉnh Hà Nam lần thứ IV, Năm 2014 không tổ chức 

Lễ Khai mạc và Bế mạc, do tiết kiệm kinh phí.  



 2

Đại hội TDTT các cấp tỉnh Hà Nam lần thứ V được diễn ra trong hai năm 

(2017-2018), thực hiện theo Đề án tổ chức Đại hội TDTT các cấp tỉnh Hà Nam 

năm 2017-2018 được UBND tỉnh phê duyệt. Đại hội được tổ chức từ cấp xã, 

phường, thị trấn đến cấp huyện, thành phố và Đại hội TDTT cấp tỉnh. Với vai trò 

là Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phụ trách lĩnh vực Thể dục thể 

thao, tôi đã có những giải pháp tham mưu chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội TDTT 

các cấp tỉnh Hà Nam lần thứ V, từ Đại hội TDTT cấp cơ sở đến Đại hội TDTT 

cấp tỉnh thành công tốt đẹp. Cụ thể như sau:     

2. Nội dung sáng kiến: " Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo 

tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Hà Nam lần thứ V" 

- Trên cơ sở Hướng dẫn số 3566/HD-BVHTTDL ngày 7 tháng 9 năm 2016 

của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về hướng dẫn tổ chức Đại hội TDTT các cấp 

tiến tới Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII, tôi đã tham mưu Giám đốc Sở chỉ 

đạo ban hành hướng dẫn số 01/HD-SVHTTDL ngày 06 tháng 10 năm 2016 về 

hướng dẫn tổ chức Đại hội TDTT các cấp tiến tới Đại hội TDTT tỉnh Hà Nam lần 

thứ V. Qua đó UBND các huyện, thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo Đại hội 

TDTT cấp huyện để chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tổ chức Đại hội TDTT cơ sở 

và Đại hội TDTT cấp huyện, thành phố. 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 18 

tháng 02 năm 2017 về thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao các cấp 

tỉnh Hà Nam năm 2017-2018, trong đó đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh là 

Trưởng Ban Chỉ đạo.  

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3619/QĐ-UBND ngày 23 

tháng 3 năm 2017 về phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội TDTT các cấp tỉnh Hà Nam 

năm 2017-2018.  

- Tham mưu Ban chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh ban hành Hướng dẫn số 02/HD-

BCĐ ngày 24 tháng 3 năm 2017 về hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội TDTT các 

cấp từ cơ sở xã phường, thị trấn đến  cấp huyện, thành phố và cấp tỉnh. 

- Tham mưu Ban chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh ban hành Quyết định số 36/QĐ-

BCĐ ngày 06 tháng 6 năm 2017 về thành lập Ban tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Hà 
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Nam lần thứ V năm 2018. Trong đó Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao 

nhiệm vụ chủ trì phối hợp cùng các sở, ngành, UBND các huyện thành phố tổ chức 

Đại hội TDTT các cấp theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh.  

Trong vai trò là Phó Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh, Phó Ban Thường trực 

Ban tổ chức Đại hội TDTT tinh, bản thân tôi chỉ đạo phòng chuyên môn (Phòng 

Quản lý TDTT) thường xuyên bám sát chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở các huyện thành 

phố tiến hành tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở đảm bảo tiến độ, nội dung, nghi 

thức đúng theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ban chỉ đạo Đại 

hội TDTT tỉnh. Tính đến ngày 03 tháng 12 năm 2017 trong toàn tỉnh có 116 xã 

phường, thị trấn và 6 huyện thành phố đã tổ chức thành công Đại hội TDTT cấp cơ 

sở xã phường thị trấn và cấp huyện. Đồng thời tham mưu Ban Chỉ đạo Đại hội 

TDTT tỉnh đưa 12 môn thể thao vào chương trình thi đấu Đại hội TDTT cấp tỉnh. 

Các giải thể thao trong chương trình Đại hội đều là những môn có tính truyền thống 

của Hà Nam đã được phát triển phong trào rộng rãi ở cơ sở.  

- Tiếp tục tham mưu Ban tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Hà Nam ban hành Kế 

hoạch số 32/KH-BTC ngày 10/7/2018  về kế hoạch tổ chức Lễ Khai mạc, Tổng kết và 

Bế mạc Đại hội TDTT tỉnh Hà Nam lần thứ V, năm 2018, trong đó Lễ Khai mạc Đại 

hội lần đầu tiên được tổ chức tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh. Kế hoạch có sự phân công chi 

tiết nhiệm vụ của các sở, ngành hữu quan về công tác chuẩn bị cho Lễ khai mạc Đại hội. 

- Tham mưu chỉ đạo thành lập các tiểu ban thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tiểu ban gồm: Tiểu ban Tuyên truyền, Tiểu 

ban Chuyên môn và Tiểu ban Hậu cần. Thường xuyên chỉ đạo sát sao các tiểu ban thực 

hiện nhiệm vụ đảm bảo tốt nhất các điều kiện tổ chức Lễ khai mạc.  

-  Phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện thành phố huy động lực 

lượng, thành lập 22 đoàn diễu hành biểu dương lực lượng, tổ chức tập luyện, 

hợp luyện, sơ, tổng duyệt. 

-  Chỉ đạo Tiểu ban Chuyên môn của Sở chủ động xây dựng kịch bản chương 

trình và đạo diễn màn nghệ thuật, phối hợp với ngành Giáo dục - Đào tạo, Công an, 

huy động trên 600 chiến sỹ, học sinh, sinh viên tập luyện, hợp luyện chuẩn bị cho 

màn đồng diễn nghệ thuật tại Lễ Khai mạc.  
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- Chỉ đạo tiểu ban tuyên truyền chủ động phối hợp với công ty sự kiện tổ chức 

tuyên truyền cho Đại hội, lắp đặt thiết bị âm thanh, ánh sáng, màn hình Led, lắp đặt 

đài đuốc Đại hội, đôn đốc việc hợp luyện, sơ duyệt tổng duyệt chương trình. 

-  Chỉ đạo xây dựng kịch bản, chương trình Lễ khai mạc đảm bảo quy mô, 

trang trọng. Lễ diễu hành biểu dương lực lượng diễn ra trang nghiêm với hơn 

1000 người của 22 khối trong đó có 5 khối nghi thức và 17 khối biểu dương lực 

lượng. Màn nghệ thuật được tập trung đầu tư dàn dựng công phu, hoành tráng 

với chủ đề “Hà Nam hội nhập và phát triển”, với sự tham gia của 600 học sinh 

các trường Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Phủ Lý, diễn viên Nhà 

hát Chèo Hà Nam, Vận động viên thể thao của tỉnh và các chiến sỹ thuộc Trung 

đoàn cơ động Bộ Công an. Chương trình nghệ thuật mang đậm dấu ấn truyền 

thống văn hoá, thể thao của mảnh đất và con người Hà Nam. Lễ Khai mạc Đại 

hội TDTT tỉnh Hà Nam lần thứ V, năm 2018 đã thu hút trên 5000 khán giả có 

mặt, chứng kiến tại Nhà thi đấu TDTT Hà Nam, để lại ấn tượng tốt đẹp, được 

đại biểu các cấp, các ngành, Ban chỉ đạo Đại hội TDTT toàn quốc, các tỉnh bạn, 

các cơ quan truyền thông, quần chúng Nhân dân đánh giá cao. 

3. Khả năng áp dụng của sáng kiến 

Đại hội TDTT các cấp tỉnh Hà Nam lần thứ V đã được tổ chức theo đúng 

hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; phù hợp với đặc điểm, điều 

kiện của tỉnh Hà Nam. Đại hội có Đề án được UBND tỉnh phê duyệt, tạo điều 

kiện cho các địa phương chủ động trong triển khai thực hiện kế hoạch. Đại hội 

TDTT các cấp tỉnh Hà Nam lần thứ V đã được tổ chức tốt, thu hút sự tham gia 

của đông đảo các đoàn vận động viên, kích thích được phong trào "Toàn dân rèn 

luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" phát triển, đem lại không khí phấn 

khởi, tươi vui trong Nhân dân. Lề Khai mạc được tổ chức trang trọng, đảm bảo 

tiết kiệm kinh phí, được Ban chỉ đạo Đại hội TDTT toàn quốc, các tỉnh bạn và 

quần chúng Nhân dân trong tỉnh ghi nhận và đánh giá cao. Giải pháp có thể tiếp 

tục áp dụng hiệu quả trong những kỳ Đại hội sau. 
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4. Hiệu quả dự kiến có thể thu được khi áp dụng sáng kiến 

Sáng kiến được áp dụng từ năm 2017 đến nay. "Giải pháp nâng cao hiệu 

quả công tác chỉ đạo tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Hà Nam lần 

thứ V" đã đem lại hiệu quả nhất định.  

Về hiệu quả kinh tế: Đại hội TDTT các cấp tỉnh Hà Nam lần thứ V được triển 

khai theo Đề án tổ chức Đại hội TDTT được UBND tỉnh phê duyệt, đem lại sự chủ 

động về kinh phí và các nội dung trong chương trình tổ chức Đại hội các cấp. Lễ 

khai mạc Đại hội TDTT của tỉnh lần đầu tiên được tổ chức trong nhà Thi đấu, hệ 

thống âm thanh, ánh sáng được phát huy hiệu quả, không bị ảnh hưởng bởi điều kiện 

thời tiết, huy động lực lượng thuận lợi, đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, số lượng 

học sinh, diễn viên tham gia màn đồng diễn nghệ thuật chỉ bằng 1/2 các kỳ Đại hội 

trước, hiệu quả khi áp dụng sáng kiến là "An toàn - Tiết kiệm - Hiệu quả".  

Về hiệu quả xã hội: Đại hội TDTT các cấp tỉnh Hà Nam lần thứ V đã được 

triển khai bài bản, từ việc xây dựng Đề án tổ chức Đại hội TDTT (các kỳ Đại hội 

trước chỉ xây dựng Kế hoạch) tham mưu UBND tỉnh phê duyệt, đến các văn bản 

hướng dẫn chỉ đạo đều được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và vượt 

tiến độ. Đại hội, thu hút sự tham gia của đông đảo các đoàn vận động viên, kích 

thích được phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" 

phát triển, đem lại không khí phấn khởi, tươi vui trong Nhân dân. Lễ Khai mạc 

được tổ chức trang trọng, đảm bảo tiết kiệm kinh phí, được Ban chỉ đạo Đại hội 

TDTT toàn quốc, các tỉnh bạn và quần chúng Nhân dân trong tỉnh ghi nhận và 

đánh giá cao.  

Phần kết luận 

Công tác tham mưu và triển khai tổ chức Đại hội TDTT các cấp từ cơ sở 

đến tỉnh được chuẩn bị bài bản, khoa học, có tổ chức Đại hội xã điểm, huyện 

điểm nên kịp thời rút kinh nghiệm, điều chỉnh từ nội dung, hình thức, bám sát 

hướng dẫn của Ban chỉ đạo. Lễ Khai mạc Đại hội TDTT cấp tỉnh được tổ chức 

sơ duyệt, tổng duyệt, đặc biệt phần nghi thức Đại hội và diễu hành biểu dương 

lực lượng được đặc biệt quan tâm. 
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Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai sớm, huy động tài trợ 

băng zon, khẩu hiệu, chủ động tuyên truyền cổ động trực quan trên các tuyến 

phố chính tại trung tâm tỉnh, các huyện, thị trấn, trên bảng điện tử Thành phố 

các cơ quan báo, đài địa phương. Được thông tin tuyên truyền trên trên sóng 

VTV1 và  Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam truyền hình trực tiếp Lễ khai 

mạc; công tác khán giả được triển khai tốt, thu hút đông đảo quần chúng Nhân 

dân tới dự Lễ khai mạc. 

Trên đây là báo cáo sáng kiến về "Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo 

tổ chức Đại hội TDTT các cấp tỉnh Hà Nam lần thứ V" đã được Hội đồng sáng kiến 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận, trân trọng đề nghị Sở Khoa học và Công 

nghệ trình Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh xem xét và công nhận sáng kiến cấp tỉnh./. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NGƯỜI BÁO CÁO 

 

 

Trần Quốc Toản 
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