
 

 

KẾ HOẠCH  

Tổ chức Giải Quần vợt tỉnh Cao Bằng “Tranh cúp Agribank” năm 2023 

 

Thực hiện Kế hoạch số 257/KH-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2023 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc tổ chức các hoạt động thi đấu thể thao cấp tỉnh 

và tham gia các giải khu vực, toàn quốc năm 2023; Điều lệ số 151/ĐL-SVHTTDL 

ngày 15 tháng 02 năm 2023 của Sở VHTTDL về việc tổ chức Giải Quần vợt tỉnh 

Cao Bằng “Tranh cúp Agribank” năm 2023. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

(VHTTDL) xây dựng kế hoạch tổ chức Giải, cụ thể như sau:   

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương 

Bác Hồ vĩ đại”; Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Khoẻ để lập nghiệp và giữ nước”. 

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày truyền thông ngành Thể dục thể thao Việt 

Nam (27/3/1946 - 27/3/2023); 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

(26/3/1931- 26/3/2023); 35 năm ngày thành lập Agribank (26/3/1988 - 26/3/2023). 

- Nhằm đẩy mạnh phong trào tập luyện Thể dục thể thao nói chung và phong 

trào tập luyện môn Quần vợt nói riêng trên địa bàn tỉnh. Tạo điều kiện cho các Vận 

động viên (VĐV) giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, tạo sân chơi giải trí lành 

mạnh, góp phần phát triển con người toàn diện. 

2. Yêu cầu: 

- Thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 theo quy định. 

- Chấp hành nghiêm Luật, Điều lệ và các quy định của Ban tổ chức. 

- Tổ chức giải đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, chống các biểu hiện tiêu 

cực trong thi đấu thể thao. 

II. CƠ QUAN CHỦ TRÌ VÀ PHỐI HỢP 

1. Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng. 

2. Cơ quan phối hợp: Liên đoàn Quần vợt tỉnh Cao Bằng, Ngân hàng 

Agribank chi nhánh Cao Bằng. 

III. QUY MÔ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH  

 
Số:          /KH-SVHTTDL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Cao Bằng,  ngày 03 tháng 3 năm 2023 
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1. Quy mô: Cấp tỉnh (có mời thêm đối tác ngoại tỉnh). 

2. Thời gian: 

- Thời gian thi đấu: 03 ngày (ngày 17 - 19/3/2023). 

- Khai mạc: Từ 07h30’, ngày 17/3/2023. 

- Bế mạc: Ngay sau khi kết thúc các nội dung thi đấu giải ngày 19/3/2023. 

3. Địa điểm:  

- Khai mạc, Bế mạc: tại sân Quần vợt Trung tâm Đào tạo, thi đấu Thể thao 

và Nghệ thuật tỉnh Cao Bằng. 

- Địa điểm thi đấu: Các sân quần vợt tại Thành phố Cao Bằng. 

III. NỘI DUNG 

1. Thành phần mời dự Lễ Khai mạc, Bế mạc (có danh sách riêng): 

- Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. 

- Đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh. 

- Thường trực Liên đoàn Quần vợt tỉnh Cao Bằng. 

- Đại diện các CLB Quần vợt trực thuộc Liên đoàn Quần vợt tỉnh Cao Bằng. 

- Lãnh đạo Sở VHTTDL. 

- Lãnh đạo Ngân hàng Agribank chi nhánh Cao Bằng. 

- Đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở VHTTDL, Liên đoàn 

Quần vợt tỉnh Cao Bằng, Ngân hàng Agribank Cao Bằng. 

- Các đơn vị tài trợ. 

- Các đoàn vận động viên tham gia. 

2. Chương trình Lễ Khai mạc: 

- Văn nghệ chào mừng. 

- Chào cờ, hát quốc ca. 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

- Phát biểu Khai mạc. 

- Lời hứa vận động viên; Tuyên thệ trọng tài. 

- Tặng hoa nhà tài trợ 

- Tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự giải. 

- Kết thúc. 
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3. Tổ chức thi đấu: Nội dung Theo Điều lệ số 151/ĐL-SVHTTDL ngày 15 

tháng 02 năm 2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng. 

4. Chương trình Bế mạc: 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

- Công bố kết quả, trao thưởng cho các vận động viên đạt giải. 

- Chụp ảnh lưu niệm, kết thúc Bế mạc. 

III. KINH PHÍ 

1. Các đoàn tham gia thi đấu tự túc kinh phí ăn, ở đi lại trong thời gian tham gia giải. 

2. Kinh phí tổ chức giải chi từ nguồn ngân sách nhà nước được cấp cho Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch; kinh phí của Liên đoàn Quần vợt tỉnh Cao Bằng; 

kinh phí tài trợ của Ngân hàng Agribank chi nhánh Cao Bằng và nguồn kinh phí xã 

hội hóa hợp pháp khác (nếu có). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Phối hợp với Liên đoàn Quần vợt tỉnh Cao Bằng, Ngân hàng Agribank chi 

nhánh Cao Bằng xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức giải, gửi giấy mời đến đại 

biểu và các đơn vị, tổng hợp thành phần số lượng vận động viên tham dự giải, 

chuẩn bị biển đoàn và hướng dẫn các đơn vị dự khai mạc, bế mạc giải theo yêu cầu 

của Ban tổ chức. 

- Chỉ đạo điều hành công tác Khai mạc, Bế mạc trao giải thưởng… 

- Phối hợp công tác đón tiếp đại biểu. 

- Chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan trực thuộc Sở: 

+ Tham mưu chuẩn bị kinh phí, cơ sở vật chật tổ chức giải đảm bảo theo quy 

định hiện hành. 

+ Liên hệ chuẩn bị: sân bãi, địa điểm thi đấu…  

+ Chuẩn bị: băng zôn, khẩu hiệu, khâu nối các đơn vị tham dự Giải. 

+ Chuẩn bị lực lượng trọng tài, phục vụ Giải. 

+ Tổ chức bốc thăm, xếp lịch thi đấu, điều hành các trận thi đấu, tổng hợp 

kết quả thi đấu báo cáo Ban tổ chức. 

2. Đề nghị Ngân hàng AgriBank chi nhánh Cao Bằng 

- Phối hợp với Sở VHTTDL, Liên đoàn Quần vợt tỉnh Cao Bằng xây dựng 

và ban hành Kế hoạch tổ chức Giải. Thành lập đoàn Vận động viên tham dự Giải. 

- Khâu nối Ngân hàng Agribank các tỉnh bạn đăng ký tham dự Giải. 
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- Chuẩn bị kinh phí, cơ sở vật chất tổ chức Giải. 

- Phối hợp công tác đón tiếp đại biểu. 

3. Đề nghị Liên đoàn Quần vợt tỉnh Cao Bằng 

- Phối hợp với Sở VHTTDL, Ngân hàng AgriBank chi nhánh Cao Bằng xây 

dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức giải. Khâu nối các Câu lạc bộ trực thuộc Liên 

đoàn Quần vợt tỉnh Cao Bằng đăng ký tham dự Giải. 

- Chuẩn bị kinh phí, cơ sở vật chất tổ chức Giải. 

- Phối hợp công tác đón tiếp đại biểu. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Giải Quần vợt tỉnh Cao Bằng “Tranh cúp 

Agribank” năm 2023. Đề nghị các đơn vị, cơ quan liên quan phối hợp thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- LĐQV tỉnh Cao Bằng; 

- Ngân hàng Agribank Cao Bằng; 

- Các phòng, đơn vị liên quan;  

- Lưu: VT, QLTDTT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Ngọc Văn Chắn 
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