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KẾ HOẠCH 

tham gia giải Vô địch trẻ Jujitsu quốc gia năm 2022 

 
  Căn cứ Quyết định số 828/QĐ-UBND, ngày 20/12/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2022; 

Căn cứ Điều lệ số 02/ĐL-LĐJJVN ngày 05/07/2022 của Liên đoàn Jujitsu Việt 

Nam về Điều lệ giải vô địch trẻ Jujitsu quốc gia năm 2022; 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch tham gia thi đấu giải vô 

địch trẻ Jujitsu quốc gia năm 2022, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích:  

Tiếp tục phát triển các môn thể thao nói chung và phong trào tập luyện, thi 

đấu môn Jujitsu trên địa bàn tỉnh; tăng cường giao lưu, cọ sát, trao đổi kinh nghiệm 

giữa các vận động viên để nâng cao trình độ chuyên môn và tăng cường mối quan 

hệ đoàn kết, hợp tác gắn bó giữa các địa phương. Góp phần quảng bá, giới thiệu hình 

ảnh về mảnh đất và con người Tuyên Quang với mọi người. 

2. Yêu cầu: 

Tổ chức tuyển chọn vận động viên tham gia phải đảm bảo theo đúng các nội 

dung thi đấu trong Điều lệ giải. 

Thực hiện tốt việc quản lý, tổ chức tập luyện và chuẩn bị các điều kiện chuyên 

môn tham gia thi đấu đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng quy định. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, SỐ LƯỢNG THAM GIA TẬP HUẤN VÀ THI ĐẤU 

1. Thời gian, số lượng tham gia tập huấn: 10 ngày 

- Từ ngày 06 đến ngày 15/8/2022 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể 

dục thể thao tỉnh. 

- Số lượng tham gia tập huấn: 12 người, gồm: 

+ Huấn  luyện viên: 01 người. 

+ Vận động viên: 11 người. 

2. Thời gian tham gia thi đấu: 10 ngày 

- Từ ngày 17 đến ngày 26/8/2022. 

- Địa điểm: tỉnh Hà Nam. 
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III. THÀNH PHẦN VÀ NỘI DUNG THAM GIA 

1. Thành phần, số lượng tham gia: 

Tổng số 14 người, gồm: 01 trưởng đoàn, 01 huấn luyện viên, 01 phục vụ và 

11 vận động viên.  

2. Nội dung tham gia thi đấu:  

Các vận động viên của tỉnh tham gia thi đấu các nội dung tại giải, gồm: 

- Lứa tuổi 18 đến dưới 21: Newaza Gi và Newaza NoGi. 

- Lứa tuổi 16 đến dưới 17: Newaza Gi và Newaza NoGi.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Quản lý Thể dục thể thao: 

- Xây dựng kế hoạch, lập dự toán kinh phí tham gia thi đấu giải.  

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết, tổng hợp hồ sơ, danh sách đăng ký vận 

động viên tham gia thi đấu giải. 

- Phối hợp với Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh tuyển 

chọn vận động viên. 

- Tham mưu Quyết định thành lập Đoàn và đưa Đoàn đi thi đấu. 

2. Thanh tra Sở: 

Phối hợp với Phòng Quản lý Thể dục thể thao kiểm tra hồ sơ, đăng ký vận 

động viên tham gia các nội dung thi đấu theo đúng yêu cầu Điều lệ giải. 

3. Văn phòng Sở: 

Thẩm định và chuẩn bị kinh phí theo dự toán đảm bảo đáp ứng cho công tác 

tập huấn và đi thi đấu của đoàn. Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và thanh quyết 

toán đúng quy định. 

4. Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh: 

- Tổ chức tuyển chọn vận động viên; tham mưu cho lãnh đạo Sở thành lập đội 

tuyển để tập luyện và tham gia thi đấu. 

- Xây dựng kế hoạch tuyển chọn, tập huấn và chịu trách nhiệm đưa đoàn đi 

thi đấu đạt hiệu quả. 

- Chuẩn bị hồ sơ vận động viên theo Điều lệ giải. 

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, dụng cụ, sân bãi phục vụ đội tuyển tập luyện. 

Các đơn vị chịu trách nhiệm phối hợp tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả 

với Lãnh đạo Sở sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

 

  Nơi nhận: 
- Lãnh đạo sở (c/đ); 
- Văn phòng, Thanh tra Sở (t/h); 
- Trung tâm HL&TĐTDTT (t/h); 
- Lưu: VT, QLTDTT. (Dũng) 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 
Nguyễn Văn Hòa 
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