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THÔNG TTI
Quy djnh v ctánh giá phong trão the die, the thao quãn chüng

Can ci2 khoán 3 Dieu 12 Lut The' dic, the' thao ngày 20 tháng 11 nàm
2006 dwcic bá sung theo quy dlnh tçi diein b khoán 4 Dieu 1 Lut sa doi, b
sung mt so diéu cza Lut Thea cc, the' thao ngày 14 thOng 6 náin 2018,
Can th Ngh dinh s 79/2017/ND-CP ngOy 17 thOng 7 nOm 2017 ca
Chlnh phO quy djnh c1vc nOng, nhiérn vu, quyn hn vO Cu cu t chc cia B
Van hoO, Th thao và Du Lich;
Theo dé ngh/ cza Tong cic tru'&ng TOng cc The' d.ic the' thao;
B5 tru'Oiig Bç5 Van hóa, Thé thao vO Du ljch ban hành ThOng tu quy d.inh
v dOnh giO phong trào the' duc, th thao qun chzng.
Chffo'ng I
QIJY BINH CHTJNG
Diu 1. Phain vi diu chinh
Thông tu nay quy djnh chi tit vic dánh giá phong trào th due, th thao
qun chüng bng các tiêu ehI theo quy djnh ti khoãn 2 Diu 12 L.ut The dc,
th thao duoc sra di, b sung theo quy dnh ti diem a khoán 4 Diu 1 Lut sra
dôi, bô sung mt s diu cüa Luât Th due, th thao.
Diêu 7.. Btii tlr9'rig áp dting
Thông tu' nay áp dung di vi các co quan quán I nhà nirOc v th dc
th thao; các t chic và cá nhân có lien quan dn 1iot dng th die, the thao.
Diu 3. Nguyen tàc dánh giá
1. Tuân thii quy dinh cüa pháp 1ut hin hành; d cao trách nhim tir
dánh giá phong trào th due, th thao qun chng cüa Uy ban nhân dan cáe cp
va trách nhiêm tng hap, danh giá phong trào th dic, th thao qun ching cüa
Tong eic. The dic th thao theo qu.y dnh ti Thông tu nay.
2. Bâo dam trung thrc, chInh xáe, khách quan, dy d va toân din trong
qua trInh tO ehre, triên khai.
3. Bão dam sr phui hp cüa các phu'ong pháp tng hcxp s Iiu di vi
tirng tiêu c.hI danE giá.

Chu'o;c Ii
NOI DUNG '.[i[ Ciii DANH CIA PHONG TRAO
THE DVC9 THE THAO QIJAN CHUNG
Diêu 4. Tiêu chI so ngu'ô'i tp luyn the dic, the thao thtrô'ng xuvên
1. Nguài tp luyên th. due, the thao thuàng xuyên là ngu'ài tp 1uyn
mi tuân It nhât 3 ln; môi Jan tp iuyn It rthât 30 phüt.
2. Tiêu chI s nguài tp luyn the due, the thao thuàg xuyCn duçe xác
dinh bng t' lê phân tram (%) cüa tong sO ngu'O'i tp 1uyn th due, the thao
thtrèg xuyên so vi tng so dan trCn da bàn.
Biêu 5. Têu chI sO ga lnh the thao
1. Gia dInh thC i;hao là h ia dnh có tong sO thành vin tp luyén the due,
the thao thuàng xuyên chtCm tft 50% tr iCn tOng sO thnh viOn trorig gia dinh.
2.. Tiu chi sO gia dIrib the thao dnpc xác dnh bang t i ph.n tram (%)
cüa tng s gia dInh th thao so vOi tng s h gia dInh trên da bàn.
iuiêu 6. Têu chi sO cg ác viên the dc, the th.ao
1. Cng tác v.iCn. the dc, ti; thac là ngui cO trInh 00 chuyOn mOn th
due Lfl& Lii U tJu\ hiOn nhCr vu 'âr ô° to chi.xc, tiiong d.n mioi ncuo tp
luyên the duc. fjiu din, thi dâu tIi than và tham gia phát trin phong trào the
die., the than quân chOng.
2.. TOu ch.I s con tác viCn th due, tb than dime xác. dinh bng ti 1
phn tram (%) cia tng sO crig tic vOr. thO dçic, thO thao so vO'i tOng sO dritrCn
dia bàn.
7 Tiu chI sO cIu lac bô thO than
1. Câu lc b thO thao ban gOm:

a) Can lac; bO the than co sO duc tbàith 1p và cOn nhn then quy dnh
i dOug nbimno ncri o c irg so th]cb
cua phap 1ut co chuc uãrig tuven t113en
d tO c.hrc, phO bin, huOnc. dan hot dng th dic.. thO tliao qu1:1 ohll!ng nhäm
thoã man nhu can :rCn luyn than the, vui choi giái trI, nàlig can sOc khtoC, cãi.
thin di sOng van hoá, tinh than vâ nâng cao thành tIch thO thao cho ngimi tp;
b) Co sm kinh doanli hot dng thO thao.
2.. TiCu chI sO câu lac bo thO thao duoc. xác dnh bang tOng sO câu lc b
the thao co sO và co sa kinh doanh boat dOng thO thao trêri da bàn.
Diêu S. lieu chi sO cong trInh thO thao
1. SO cOng trInJ the thao bao gOm:
a) lông so nba tp 1uy.n, thii ddu the rhao bao gOm: TOng sO nhà tp
luyên, thi 00u tii mhao da nëng; t:t sO nba tap uyr,, thi dan the ibso or1 mOri;
b) lông so b3 boi ban rOii: 1 Ong sO hO bol sO hi3u dài 30 mt; tOng so
bC boi có ch10u dài 25 mOt; tOrLa sO cáo Joa hO hoi lchác;

n

c) Ing s san tap luyên, thi du th thao ngoài tri bao gôrn: Tng so
san van dông có khán dài; tng s san van dông khOng Co khán dài; tong so san
bong dá mini; tng s san bong chuyn; tng s san bong r; tng so san câu
lông; tng s san qun vt; tng s các loai san tp luyn, thi du th thao khác.
2. Tiêu chI so cOng trInh the thao duoc xác dinh bng tng sé cong trInh
th thao dang sir diing cho hot dng th duc, th thao trén dia bàn.
Diu 9. Tiêu chI s giãi

the

thao

to

chfrc hang nãm

1. Tiêu chI s giài th thao t chirc hang nãm dugc xác djnh bang tong so
giái th thao qun chiing duçic t chirc trén dia bàn.
2. Tng s giái th thao qun ching quy dinh ti các khoán 1, 2 và 3 Diu
13 Luâ Th due, th thao du'qc sira dOi, b sung theo quy djiih ti khoán 5 Diu 1.
ciia Luât sira di, bé sung mt s diu ciia Luât Th dic, th thao do Tôr:ig ciic
Th duc th thao xác dlinh.
3. Tng s' giài th thao qu.n chiing quy dnh ti khoân 4 và khoân 5 Diu
13 Lut Th due, th thao dugc sira di, b sung theo quy dinh tai khoàn S Diu 1
cüaLut sira dOi, bt sung mt s diu cña Lut Th dic, th thao do iiy ban nhân
dâ các cp trong phm vi quân 1 nhà nithc dugc giao, xác dinh.
Chtro'ng III
DANE GIA PHONG TRO
THE DUC, THE THAO QUAN CHIG
Diêu 10. Cách thfrc dánh giá
Phong trào the diic, th thao qun chiing duçic dánh giá bng each so
sánh chi s cüa các tiêu chI duçic quy dinE tai các Diu 4, 5, 6, 7, 8 và 9 Thông
tu nay vi các chi s sau day:
1. Chi sé eüa các tiêu chI duçc xác djnh trong k3' dánh giá tnxOc;
:. Chi s phân du cüa các tiêu chI duc xác drth trong k hoch hot
dng tmg nãm cüa co' quari.
flêu 11. K' dánh giá
Viêc dánh giá phong trào th dic, th thao qun chñng dup'c thrc hin
dtnh k mt nàm mt In. ThO'i dim n dnh thông tin dánh giá là ngày 31 tháng
10 hang nãm. MOe thOi gian d tInE k3' danE giá du tiên là ngày 01 tháng 11
nãm 2019.
Biu 12. Trách .him tng hç'p, dánh giá, báo cáo
1. Hang näm, trong phm vi quàn l nhà nu&c duc giao, liJy ban nhân
dan các cp t danE giá, s'r ding kt qua dánh giá cüa TiJy ban nhân. dan cap duói
tiuc tip d danE giá phong trào th due, th thao qun chiing trên da bàn theo
các tiu chI dugc quy drih ti cáo Diu 4, , 6, 7 và 8, khoán 1 và khoán Diu
9 ThOng. tu nay.

2. 11Jy ban nhân dan c.p xa. Uy ban niän dan cap huyn có trách nhim báo
cáo Uy ban nhân dan cp trn trc tiêp kê qua dánh giá phong trào th due, th
thao qun ching trén da bàn theo mu báo cáo do 1Jy ban nhân cap tinh quy dnh.
3. Truc ngày 30 tháng 11 hang narn, Uy ban nhân dan cp tinh có trách
nEirn báo cáo kt qua dánh giá phong trào the due, th thao qun chñng trên da
bàn tinh, thành phô trrc thuc Trung uog ye B Van hóa, Th thao và Du lich
qua Tong cc The dic the thao theo rnâu báo cáo dugc quy dinh tai khoàn 4
Die.0 nay.

4. Mu báo cáo két qua dánh giá phorg trào th dic, th thao qun chüng
irCn. dia bàn tinh, thânh ph trrc thuc Trung ung dupe quy dnh ti Php luc
ban hèrJ kern theo Thông tu' nay.
Can cu rnu hão cao kCt qua dárih giá phong. trâo the dic, the thao qun
ch.áng trCn dia bàn tirh, thàith phO trçrc thuc Trung u1ng quy dinh ti khoán
nay, Uy ban nhân dan cap tinh quy dnh man báo cáo kt qua dánh giá phong
trào th due, th thao qun chñng trên da bOn xã, phuOg, th trn và huyn,
qijn, th xa, thành phO thuc tinJi, thành phO nrc thuc Trung uog.
5 TrLrO'c ngày 1 5 tháng 12 hang näm, TOng c'tc Th dc th thao tOng
hop kt qua dánh giá phong trào the dc, th thao qun chün.g trCn da bàn cáo
i'ni.i, thành ph tru'c thuc Trung Lrong; dánh giá phong trào th due, th thao
qun ch.'Ong toàn quc, báo cáo B truOng B Van boa, Th thao và Du 1ch.
1)iêu 13, Cong b, thông tn ye kt qua dánh giá
K.i qua dánh giá phong trao the c1c, th thao qun chOng toàn quc
thmc B Van boa, Th thao vâ Du Jch cOng bO tru'O'c ngày 15 tháng 01 cüa näm
Iin k sau näm cüa k dánh giá; dtrp'c dang tài trèri Cong thông tin diên tü cüa
B Van hóa, Th thao Va Du 1ch và COng thông tin din tr cia TOng cue Th
duo thO thao.
CIwo'-Lig i'
TO CI1JrT TETC BJE VA

•L3L '1CAN TJJI i-iN3

iCu i4. TO chfrc tzr hi ii
Tng cic Th dic thO thao có trach nhim chü tn, tharn muu giup B
tru&ng Bô Van boa, The thao vâ Du 1ch chi do, hung din, theo dOi, dOn dc,
kini tra viê.c thrc hin Thông tu nay.
2, Can cu vâo chrc riàng, nJim i du'c giao, Uy ban nhân dan cap tinh
chi dao, hung dn các co quan chuyCn món, Uy ban nhân dan cp huyên, Uy
ban nhân dan cap xã tO chuc th1c hin Thông ttr nay.
3. S Va boa, Th thao v Du ich, SO Van boa và Th thao cáo tinh,
thàri phô trr, thuc Trung noun, PhOng Van boa và Thông tin, cOng chuc Van
hri
i'iOi L'ialn 'mru gUp
ban uhan
Iu urn Uy Lan nbân dan
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cp thrc hin nhim vi dánh giá phong trào th duc, th thao qun chng trén
da bàn theo quy dinh ti Thông tu nay.
Diêu 15. Diêu khoãn thi hành
1. Thông tu nay có hiu 1rc thi hành tir ngày 05 tháng 03 nãm 2019.
2. Thông tu so 08/2012/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 9 näm 2012 ciia
Bô Van hóa, Th thao và Du 1ch quy dnh ni dung dánh giá phát trin the duc,
th thao ht hiu 1i.rc k tr ngày Thông tu nay có hiëu 1ixc thi hành.
3. Trong qua trInh thirc hin, nu phát sinh vung mc, d ngh các co'
quan, t chiirc, Ca nhân kjp thèi phàn ánh v B Van hoá, Th thao và Du 1ch d
nghiên c1ru, giái quyt./
No'i nhân:
- Ban Bi thu Trung umig Dng;
- ThO tiróng Chin.h phü;
- Các Phó ThU tuO'ng ChInh phU;
- VAn phOng Trung uoig Dáng;
- Van phOng Quôc hi;
- VAn phOng ChU tjch nude;
- Yn phOng ChInh phU;
- Tpà an Nhân dan tOi cao;
- Vlên kiOm sat Nhân dAn tôi cao;
- COc Bô, ca quaii ngang Bô, ca quan thuc ChInh phU;
- HIBND, LJBND cAc tinh, thAnh phô rc thuc Trung uo'ng;
Ca quan Trung uo'ng cUa cáe To chrc chinh tr - xa hi;
- Cuc kiOm tra vAn bAn QPPL - Bô Tu phAp;
Cong báo; COng thông tin din t1r ChInh phU; Ca sO d lieu
quôc gia ye phAp lut; Cong thông tin din t B VHTTDL;
BtruOng, các Thi,'r tnrOng B VHYTDL;
- CAc Vu, dan v trirc thuôc B VHTTDL;
- CAc V,i, dan vi truc thuc Tong cue TDTT;
- SO' VHYF, SO VHFIDL các tinh, thành phO fr,ic thuc Trimg aong;
- LiOn doàn, Hip hi thO thao quôc gia;
- Luii: VT, TCTDTT (30), Q(400).

Nguyen Ngc Thiri

PFW L1JC
(Kern theo Thông tic s: 01 /2019/TT-BVHTTDL ngày 17 thông 01 nárn 2019
côa Bç5 trithng Bó Van hoá, The thao và Du itch,).
Man báo cáo kêt qua dánh giá phongtrao the dic, the thao quail chñng trên dja
bàn tinh, thành phô trirc thuc Trung uo'ng
IJY BAN NHAN DAN TINBjTHANH PHO... CONG HOA XA HQI CHU NGHLk VH'T NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc
So:
/BC-UBND
(1)..., ngày ... thông nàrn 20.00
BAO CAO SO LIEU
Dáh. giá phong trào th duc, th thao qun chüng trên da bàn tnh/ thành phô...
nam . . .(2)
KInh glri: Bô Van hóa, Th thao và Du lich
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O pirô'i p iuyn the duc, the thao
thrOag ;ayên

1.1

TOr1.g so dCritrên dia bàn
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Ting so nguii tp 1uyn the diic, the thao
thung xuyCn

1.3

(Tng so nguà'i tp 1uyn the
T' 1 %
due. the thao thung xuyên! tOng sO dan
tren dia bàn) x 100 (%)

II

So gia dIrh the thao

2.1

Tong s h gia dInh trên da bàn

2.2

lông so gia dInh the thao

2.3

T 1 % =(TOng so gia dInh the thao/ tOng
so hp gia dinh tren da ban) x 100 (/o)

—

1111
31
2

SO cong táe viên the d.uc, the thao
Tng s cong tdc viên th due. th thao thuc
hiên rthim v. dtv c giao
T 1 % (tong, sO cong tác viên th due.,
th thao/tông sO dan trên da bàn) x 100 (%)J_

Chi sO
nàm
lien
tru'ó'c
nam
dánh
giá

(c)

Clii so
räm
-.
danh
giá

Chi s
phân
dau
näm
dánh giá

(d)

(

Ty lç so sanh

d)

(d).

x1OO (%
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42
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4.4
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S c.0 c bô the thao
fng s câu 1c b th thao c s & khu
dancu
lông s câu 1.c b the thao Co sO Co
quan, to chic, doanh nghip
Tng sO co s& kinh doanh hot dng the
thaotrêndiabàn.
lông so câu Ic bt the thao co sô'vã Co s
kinh doanh hot dng the thao trCn dia bàn
(tong các mp.c 4.1; 4.2 và 4.3)
So cong trinh the thao
Tng so nhà t.p luyên, nhà th.i dãu th thao
(tng car; mc 51.1 va 5.1.2)

511
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51
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,,

Tng
näng

so

nhà tap 1uyn, thi dãu the thao da

Tng s nhà tp 1uyri. thi du th thao don
rrion.
lông s b bcri

L

5.2.1

Trg s b bo'i cO chiêu dãi 50 met

5.2.2

Tônp,

5.2.3

lông so các 1oi be bo'i khác

5.3

p

b. boi cO chi.0 dài 25 nit

Tôisân tp iuyên, thi dâu the. than
ngoài tr'5'i (tOng các. rniic 5.3.1 5.3.2: 5.3.3:
5.3.4; 5.3.5; 5.3.6; 5.3.'! Va 5.3.8)

5.3.1

Tng s san v.n dng có khán dài

5.3.2.

Tng so san vn dng kliOn.g khán dài

5.3.3

Tn s san bonn dá mi ni

534

JOn° sâ san bong chuyn

5.'.J
.3.b

iongsosanbongmo
'
Tongsosthtc.aulong

5.3.7

Tng s san qun vt

5.3.8

Tng so các ba1 san tp 1uyn, thi du th
thaokhác

[54

r

lông so cOng trrnh the thao danp s dung
cho hot dng the diic, th thao trC.n dia bàn
(tong các mic 5.1; 5.2 y 53)
S6 gii the hao to chiTrc h•ng nar.
Tong, so giâi the thao quãn chunrt dc tJv bati
rthân dan cp x quyêt djnh 10 chi2c:
LJ
7on° o aIhethaoqua' U CO
rn dan cap huyn quyCt dinh tO

-.-----1--.--.

r

•
64
•

6.5

Tng s giãi th thao qun chüng do lily bpn
nhân dan cap tinh quvêt dinki to ch6c
Tng s giái th thao qun chüng do co
quan, dn v. doanh nghiêp, truông hpc,
don vilrc hicmg vu trang và các to chtrc
khác tO chirc
Tang s giâi th thao qun chung du9c tO
chirc trén dia bàn (tOng các muc 6.1; 6.2;
6.3 và 6.4)

No'inhân:
- Nhi.r trên;
- Tong cue The due thO thao;
- SO Van hOa The thao và Du lic.hiSO- Van hóa
\' ThO thao;

QUYIN H4N, CHt1rC vu
CUA NGTJI KY
(ChL7' 1c) , dä'u)

-• L'xu VT,

Ho và

ten

Ghichi:
('):P danh;
(2).2Tàin dánh giá.

j

