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BÁO CÁO 

Hoạt động thể dục, thể thao quý III/2018  

 

Thực hiện Quyết định số 17/QĐ-SVHTT ngày 18/01/2018 của Sở Văn 

hóa và Thể thao tỉnh Khánh hòa về việc giao Nhiệm vụ - Chỉ tiêu thi đua công 

tác Thể dục thể thao đối với Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – 

Thể thao huyện, thị xã, thành phố năm 2018; 

Thực hiện hướng dẫn số 762/HD-SVHTT ngày 16/4/2018 của Sở Văn hóa 

và Thể thao tỉnh Khánh Hòa về việc thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu Thể dục Thể 

thao cấp huyện, thị xã, thành phố năm 2018; 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Nha Trang báo cáo kết quả tổ 

chức hoạt động thể dục, thể thao quý III - năm 2018 như sau: 

I. TÌNH HÌNH CHUNG 

Trong  quý III năm 2018, tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động 

“Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012-2020 và 

tổ chức  Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018.  Phát triển phong 

trào thể dục thể thao quần chúng rộng rãi trong cộng đồng dân cư . Qua đó, góp 

phần nâng cao sức khỏe, thể lực để học tập, lao động và công tác. 

II. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC THỂ 

THAO  VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố Nha Trang: 

Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố Nha Trang đã tổ chức 12 giải và 

tham gia 08 giải cấp tỉnh, cụ thể như sau: 

Giải cấp thành phố: 

- Giải Võ thuật cổ truyền các nhóm tuổi thành phố Nha Trang năm 2018. 

- Giải Vovinam các nhóm tuổi thành phố Nha Trang năm 2018. 

- Giải Taewondo các nhóm tuổi thành phố Nha Trang năm 2018. 

- Giải Việt dã Thiếu niên- Nhi đồng hè thành phố Nha Trang năm 2018. 

- Giải Bóng đá miniThiếu niên- Nhi đồng hè thành phố Nha Trang năm 2018. 

- Giải Bơi các nhóm tuổi hè thành phố Nha Trang năm 2018. 

- Giải Cầu lông các nhóm tuổi mở rộng thành phố Nha Trang năm 2018. 

- Giải Bóng rổ Thiếu niên- Nhi đồng thành phố Nha Trang năm 2018. 
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- Giải Bóng rổ trẻ thành phố Nha Trang năm 2018. 

- Giải Karatedo các nhóm tuổi thành phố Nha Trang năm 2018. 

- Giải Cầu lông Người Cao tuổi thành phố Nha Trang năm 2018. 

- Hội thao Người Cao tuổi thành phố Nha Trang năm 2018. 

Giải phối hợp: 

- Hội thao Khối Tài chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018. 

Tham gia giải cấp tỉnh 

- Giải đồng đội, cá nhân Cờ tướng, Cờ vua các nhóm tuổi tỉnh Khánh Hòa 

năm 2018. 

- Giải Cầu lông các nhóm tuổi tỉnh Khánh Hòa năm 2018. 

- Giải Bơi các nhóm tuổi tỉnh Khánh Hòa năm 2018. 

- Giải Vovinam – Việt Võ đạo các nhóm tuổi tỉnh Khánh Hòa năm 2018. 

- Giải Võ thuật cổ truyền các nhóm tuổi tỉnh Khánh Hòa năm 2018. 

- Giải Bóng rổ nam, nữ các câu lạc bộ tỉnh Khánh Hòa năm 2018. 

- Giải Vô địch Bóng đá tỉnh Khánh Hòa năm 2018. 

- Giải Việt dã tỉnh Khánh Hòa năm 2018. 

2. Các xã, phường : 

- Hiện nay có 20 xã, phường đã tổ chức tổng cộng 77 giải. Các xã, phường 

còn lại dự kiến sẽ tổ chức giải trong Quý IV. (Kèm bảng tổng hợp tổ chức giải 

Quý III/2018) 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ (Không có) 

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động Thể dục Thể thao quý III/2018 của 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Nha Trang./. 

 

Nơi nhận:                TRƯỞNG PHÕNG  
- Sở Văn hóa và Thể thao (b/c); 

- Trưởng phòng; 

- Lưu: VT, Thư (3b). 

 

 

  Đinh Văn Cường 
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