
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

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 
 

    Tuyên Quang, ngày 06 tháng 7 năm 2022 

  
 

KẾ HOẠCH CHI TIẾT 

đăng cai tổ chức giải Vô địch trẻ Vật cổ điển, vật tự do quốc gia  
năm 2022 

 
 

Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-TCTDTT ngày 23/06/2022 của Tổng cục Thể 

dục thể thao; Điều lệ số 07/ĐL-LĐVVN ngày 07/1/2022 của Liên đoàn Vật Việt 

Nam về việc tổ chức giải Vô địch trẻ Vật cổ điển, vật tự do quốc gia năm 2022; 

Căn cứ Kế hoạch hoạt động nghiệp vụ thể dục thể thao và Chương trình tổ 

chức giải thi đấu thể thao năm 2022; 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch chi tiết đăng cai tổ chức 

giải Vô địch trẻ Vật cổ điển, vật tự do quốc gia năm 2022, với các nội dung cụ thể 

như sau:   

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tiếp tục hưởng ứng và nâng cao chất lượng, hiệu quả Cuộc vận động “Toàn 

dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; thúc đẩy phát triển các môn thể 

thao nói chung và phong trào tập luyện môn Vật trong thanh thiếu niên; tạo cơ hội 

để các vận động viên bộ môn vật trong cả nước giao lưu, cọ sát, tích lũy kinh 

nghiệm và nâng cao trình độ, kỹ năng tập luyện, thi đấu; đồng thời góp phần quảng 

bá, giới thiệu về miền đất, con người và tăng cường mối quan hệ hợp tác, đoàn kết, 

gắn bó giữa tỉnh Tuyên Quang với các ngành, địa phương trong cả nước.  

- Quá trình tổ chức giải phải đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đúng Luật, 

Điều lệ; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định 

hiện hành; chống mọi hành vi tiêu cực, gian lận trong thi đấu. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: Từ ngày 10 đến 20/8/2022. 

2. Địa điểm: Khai mạc, bế mạc và thi đấu tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao 

thanh thiếu nhi tỉnh Tuyên Quang (đường Nguyễn Văn Linh, phường Phan Thiết, 

thành phố Tuyên Quang).  

III. ĐỐI TƯỢNG, TÍNH CHẤT, NỘI DUNG THI ĐẤU 

1. Đối tượng: Vận động viên môn vật các tỉnh, thành, ngành trong cả nước. 

2. Tính chất: Thi đấu đối kháng cá nhân từng hạng cân. 

 



 2 

3. Nội dung thi đấu: 

- Hạng cân vật cổ điển, thi đấu ở 11 hạng cân: 48-50kg; 55kg; 60kg; 63kg; 

67kg; 72kg; 77kg; 82kg; 87kg; 97kg; 130kg. 

- Hạng cân vật tự do nam, thi đấu ở 11 hạng cân: 50-53kg; 57kg; 61kg; 65kg; 

70kg; 74kg; 79kg; 86kg; 92kg; 97kg; 125kg. 

- Hạng cân vật tự do nữ, thi đấu ở 11 hạng cân: 43-46kg; 50kg; 53kg; 55kg; 

57kg; 59kg; 62kg; 65kg; 68kg; 72kg; 76kg. 

IV. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA GIẢI 

1. Từ ngày 08 đến ngày 09/8/2022:  

Các đoàn nộp hồ sơ, tập huấn trọng tài theo lịch của Ban Tổ chức. 

2. Từ 7 giờ 30 phút ngày 10/8/2022: Khai mạc giải.  

Chương trình khai mạc:  

- Tập trung các đoàn vận động viên. 

- Chào cờ. 

- Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu. 

- Diễn văn khai mạc: Ban Tổ chức. 

- Đại diện vận động viên đọc lời hứa; đại diện trọng tài tuyên thệ. 

- Lãnh đạo, Ban Tổ chức tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên. 

- Thông báo chương trình thi đấu. 

3. Từ ngày 10 đến 20/8/2022: 

Thi đấu các nội dung theo lịch của Ban Tổ chức. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo: 

1.1. Văn phòng Sở: 

- Chuẩn bị giấy mời đại biểu dự lễ khai mạc, bế mạc và gặp mặt Ban Tổ chức, 

trọng tài, phục vụ giải. 

- Chịu trách nhiệm liên hệ với các cơ quan liên quan để đảm bảo về công tác 

y tế, an ninh trật tự và ổn định nguồn điện trong quá trình tổ chức giải. 

- Bố trí cán bộ đón tiếp và liên hệ nơi ăn, nghỉ cho các đoàn về tham dự giải; 

phục vụ trong suốt thời gian tổ chức giải. 

- Thông báo địa chỉ, nhà nghỉ, khách sạn và giá cả sinh hoạt tại thành phố 

Tuyên Quang để các đoàn về tham dự giải tham khảo. 

- Chuẩn bị hoa, khay trao thưởng trong các buổi khai mạc, bế mạc và trao 

giải thưởng. Phối hợp với phòng Quản lý Thể dục thể thao và Ban Tổ chức trong 

công tác trao thưởng. 

- Thẩm định dự toán kinh phí phục vụ giải đảm bảo đầy đủ, kịp thời. 

- Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và thực hiện thanh, quyết toán kinh 

phí theo quy định. 
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1.2. Phòng Quản lý Thể dục thể thao: 

 - Tham mưu thành lập các tiểu ban chuyên môn, xây dựng kế hoạch chi tiết, 

dự toán kinh phí cho công tác tổ chức giải. 

- Xây dựng ma két trang trí, thực hiện trang trí theo ma két và chuẩn bị biển 

tên đoàn phục vụ cho lễ khai mạc và bế mạc giải. 

- Làm công tác tổ chức (tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu). 

- Chuẩn bị bài phát biểu khai mạc, bế mạc giải. 

- Phối hợp với chuyên viên Bộ môn Vật của Tổng cục Thể dục thể thao làm 

thẻ vận động viên. 

- Liên hệ địa điểm khai mạc, bế mạc và thi đấu. 

- Chuẩn bị phòng họp và địa điểm làm việc của Ban Tổ chức, tập huấn trọng tài. 

- Tham dự họp chuyên môn cùng BTC, các trưởng đoàn bốc thăm xếp lịch. 

- Chuẩn bị cờ lưu niệm, hoa tặng các đoàn, hoa tặng giải thưởng, thẻ huấn 

luyện viên, vận động viên, Ban Tổ chức, trọng tài.  

- Chuẩn bị thảm và các dụng cụ, trang thiết bị, cơ sở vật chất cần thiết phục 

vụ thi đấu. 

1.3. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh. 

- Chuẩn bị lực lượng vận động viên, tổ chức tập huấn tham gia thi đấu đạt 

kết quả. 

- Chuẩn bị sân bãi, dụng cụ; lắp ráp và tháo dỡ các trang thiết bị phục vụ thi đấu. 

- Phối hợp với phòng Quản lý Thể dục thể thao cử trọng tài, thư ký của tỉnh 

điều hành giải. 

1.4. Thanh tra Sở. 

Phối hợp với Phòng Quản lý Thể dục thể thao kiểm tra nhân sự theo Điều lệ 

quy định. Kiểm tra các điều kiện về chuyên môn, giám sát công tác tổ chức thi đấu.  

2. Đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp, giúp đỡ thực hiện 

một số nội dung sau:   

2.1. Công an tỉnh: Đảm bảo công tác an ninh trật tự cho giải tại địa điểm thi 

đấu và nơi ở của Ban Tổ chức, trọng tài và các đoàn vận động viên.  

2.2. Sở Y tế: Đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm ở những nơi Ban 

Tổ chức, trọng tài và đoàn vận động viên ăn, nghỉ. Bố trí 01 xe cứu thương, cử 03 

bác sĩ phục vụ trong suốt thời gian tổ chức giải. 

2.3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao thanh thiếu nhi: 

Tạo điều kiện tốt nhất về địa điểm phục vụ lễ khai mạc, bế mạc và tổ chức 

thi đấu. Bố trí phòng họp cho Ban Tổ chức, phòng tập huấn trọng tài, phòng cân 

kiểm tra vận động viên, phòng khách đón tiếp các đồng chí lãnh đạo các tỉnh và 

Ban Tổ chức. 
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2.4. Điện lực thành phố Tuyên Quang: Đảm bảo nguồn điện ổn định trong 

suốt thời gian tổ chức giải. 

2.5. Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh: Phối hợp cử 

phóng viên tuyên truyền, phản ánh kịp thời các hoạt động của giải đấu. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị phối 

hợp, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung, công việc theo kế hoạch này để 

giải đấu diễn ra thành công tốt đẹp./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh;           (b/c) 
- Tổng cục TDTT; 
- Bộ môn Vật, Tổng cục TDTT; 
- Công an tỉnh; 
-  Sở Y tế;  
- Báo Tuyên Quang;                       (p/h) 
- Đài PT&TH tỉnh;                          
- Điện lực thành phố TQ; 
- Trung tâm VHTT TTN tỉnh; 
- Trung tâm HL&TĐ TDTT  (t/h) 
- Thành viên BTC giải; 
- VP, Phòng  QLTDTT, Thanh tra Sở (t/h); 
- Lưu: VT, QLTDTT (Dũng). 

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 

 
 

Nguyễn Văn Hòa 
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