
     UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG  

   PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số:    1325   /VHTT-TDTT           Nha Trang, ngày 10  tháng  10  năm 2018 

V/v hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký đơn vị thể 

dục thể thao tiên tiến cấp tỉnh, thành phố và 

hồ sơ thể dục thể thao năm 2018 

 

 

Kính gửi: UBND các xã, phường 

                                                    

 Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-SVHTTDL ngày 18/01/2018 của Sở Văn 

hóa và Thể thao 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, 

Để đánh giá kết quả thực hiện và đề nghị công nhận đơn vị thể dục thể 

thao tiên tiến cấp tỉnh, thành phố năm 2018 theo quy định, 

Phòng Văn hóa và Thông tin đề nghị UBND các xã, phường nộp hồ sơ thể 

dục thể thao năm 2018 như sau :  

1.Đối với đơn vị đăng ký thể dục thể thao tiên tiến cấp tỉnh, thành phố 

- Đơn đăng ký đơn vị thể dục thể thao tiên tiến cấp tỉnh, thành phố (02 

bản) 

- Văn bản của cấp Ủy, HĐND hoặc UBND về công tác thể dục thể thao 

(02 bản) 

- Quyết định thành lập Hội đồng TDTT hoặc quyết định kiện toàn Hội 

đồng thể dục thể thao đối với đơn vị có thay đổi thành viên trong Hội đồng (02 

bản) 

- Kế hoạch hoạt động thể dục thể thao năm 2018 (02 bản) 

- Hồ sơ thành lập Câu lạc bộ thể dục thể thao mới nếu có (01 bộ) 

- Danh sách thống kê các dụng cụ tập luyện thể dục thể thao (01 bản) 

- Bảng báo cáo kết quả người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên và 

Gia đình thể thao năm 2018, có tính tỷ lệ %. 

- Hồ sơ giải địa phương, bao gồm : Điều lệ giải, ảnh giải, danh sách vận 

động viên tham gia giải, danh sách vận động viên ký nhận giải (mỗi loại 01 bản) 

- Quyết định thành lập Ban Tổ chức giải (02 bản) 

- Báo cáo tổng kết hoạt động thể dục thể thao năm 2018 theo mẫu quy 

định (02 bản) 

- Bảng tự chấm điểm (02 bản) 
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2.Đối với đơn vị không đăng ký đơn vị thể dục thể thao tiên tiến cấp 

tỉnh, thành phố 

- Quyết định thành lập Hội đồng TDTT hoặc quyết định kiện toàn Hội 

đồng thể dục thể thao đối với đơn vị có thay đổi thành viên trong Hội đồng (01 

bản) 

- Kế hoạch hoạt động thể dục thể thao năm 2018 (01 bản) 

- Hồ sơ thành lập Câu lạc bộ thể dục thể thao mới nếu có (01 bộ) 

- Danh sách thống kê các dụng cụ tập luyện thể dục thể thao (01 bản) 

- Bảng báo cáo kết quả người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên và 

Gia đình thể thao năm 2018, có tính tỷ lệ % (01 bản) 

- Hồ sơ giải địa phương, bao gồm : Điều lệ giải, ảnh giải, danh sách vận 

động viên tham gia giải, danh sách vận động viên ký nhận giải (mỗi loại 01 bản) 

- Quyết định thành lập Ban Tổ chức giải (01 bản) 

- Báo cáo tổng kết hoạt động thể dục thể thao năm 2018 theo mẫu quy 

định (01 bản) 

Trên đây là hướng dẫn nộp hồ sơ đơn vị đăng ký thể dục thể thao tiên tiến 

cấp tỉnh, thành phố và hồ sơ thể dục, thể thao năm 2018, đề nghị UBND các xã, 

phường hoàn thiện đầy đủ và nộp về Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố 

trước ngày 25/10/2018 nộp trực tiếp cho bà Nguyễn Thị Anh Thư nhân viên 

phụ trách điện thoại 3.522370. Nếu xã, phường nào không nộp hồ sơ đúng thời 

gian trên coi như không đánh giá công tác thể dục, thể thao năm 2018 của đơn vị 

mình./. 

  
Nơi nhận: 
- Như trên (VBĐT); 

- Trưởng phòng; 

- Lưu VT, Thư (3b). 

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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