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KẾ HOẠCH
tổ chức giải Quần vợt Cúp Tân Trào mở rộng năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 19/5/2022 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức Lễ đón nhận Bằng ghi danh "Thực hành
Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam" vào danh sách Di sản văn hóa phi
vật thể đại diện của nhân loại và Lễ hội Thành Tuyên năm 2022,
Căn cứ Điều lệ số 742/ĐL-SVHTTDL Giải Quần vợt các Câu lạc bộ tỉnh
Tuyên Quang mở rộng năm 2022; Văn bản số 781/TB-SVHTTDL ngày
09/8/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thông báo về việc sửa đổi, bổ
sung Điều lệ số 742/ĐL-SVHTTDL Giải Quần vợt các Câu lạc bộ tỉnh Tuyên
Quang mở rộng năm 2022,
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổ chức Giải Quần vợt
Cúp Tân Trào mở rộng năm 2022, với các nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Tiếp tục thúc đẩy, phát triển các môn thể thao nói chung và phong trào
môn Quần vợt trong tỉnh và các tỉnh trong khu vực, tăng cường giao lưu, trao đổi
kinh nghiệm giữa các vận động viên, tạo mối quan hệ và không khí đoàn kết hợp
tác gắn bó giữa các địa phương.
- Thông qua Giải góp phần quảng bá, giới thiệu hình ảnh con người Tuyên
Quang đồng thời tăng cường mở rộng mối quan hệ hợp tác giữa Tuyên Quang
với các tỉnh bạn.
2. Yêu cầu:
- Công tác tổ chức giải phải đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đúng
Luật, Điều lệ và chống mọi biểu hiện tiêu cực trong thi đấu.
- Các tỉnh tham dự giải quần vợt các Câu lạc bộ tỉnh Tuyên Quang mở rộng
năm 2022, phải chấp hành nghiêm túc Luật, Điều lệ và các quy định của Ban
Tổ chức.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
- Thời gian thi đấu: 03 ngày, từ ngày 01 đến ngày 03/9/2022.
- Thời gian Khai mạc: 7giờ 30 phút, ngày 01/9/2022.

- Địa điểm: Sân Quần vợt Nhà khách Minh Thanh, Công an tỉnh (phường
Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang).
- Họp chuyên môn: 14 giờ 30 phút, ngày 31/8/2022 tại Hội trường tầng 3,
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Địa chỉ: Số 157, Đường 17/8, phường Minh
Xuân, thành phố Tuyên Quang).
III. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG THI ĐẤU
1. Đối tượng:
Thành phần: Mời các đồng chí Lãnh đạo các tỉnh, Liên đoàn Quần vợt, Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch 11 tỉnh có di sản thực hành Then: Tuyên Quang,
Bắc Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái
Nguyên, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai và một số tỉnh, thành, ngành có phong
trào Quần vợt.
2. Nội dung thi đấu:
2.1. Giải Lãnh đạo: Thi đấu đôi nam 2 nhóm tuổi.
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh
đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Các
đồng chí trưởng, phó các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; bí thư, phó bí thư,
chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND huyện, thành phố trực thuộc tỉnh; chủ tịch,
phó chủ tịch Liên đoàn Quần vợt các tỉnh.
- Nhóm 1: Từ 51 tuổi trở lên (sinh 1971 trở về trước).
- Nhóm 2: Từ 50 tuổi trở xuống (sinh 1972 trở lại đây).
2.2. Giải phong trào: Thi đấu đôi nam và đôi nam nữ phối hợp.
- Nội dung đôi nam: thi đấu 04 nhóm tuổi:
+ Nhóm 1: từ 34 tuổi trở xuống (sinh năm 1988 trở lại đây)
+ Nhóm 2: Từ 35 đến 45 tuổi (sinh từ năm 1977 đến năm 1987).
+ Nhóm 3: Từ 46 đến 55 tuổi (sinh từ năm 1967 đến năm 1976).
+ Nhóm 4: Từ 56 tuổi trở lên (sinh năm 1966 trở về trước).
- Nội dung đôi nam nữ phối hợp: không phân biệt lứa tuổi.
IV. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA GIẢI
1. Khai mạc: 7 giờ 30 phút, ngày 01/9/2022:
+ Ổn định tổ chức.
+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
+ Phát biểu khai mạc.
+ Đại diện vận động viên đọc lời hứa; đại diện trọng tài tuyện thệ.
+ Lãnh đạo, Ban Tổ chức giải tặng cờ lưu niệm, hoa cho các đoàn.
+ Thông báo chương trình thi đấu.
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2. Tổ chức thi đấu:
Thi đấu theo lịch của Ban Tổ chức.
3. Bế mạc:
- Thông báo kết quả chuyên môn.
- Ban Tổ chức trao cúp, cờ và tiền thưởng cho các đôi đoạt giải.
V. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo:
1.1. Văn phòng Sở:
- Dự kiến danh sách đại biểu, chuẩn bị giấy mời đại biểu, đón đại biểu
trong lễ khai mạc, bế mạc.
- Phối hợp với Phòng Quản lý Thể dục thể thao thực hiện trao thưởng.
- Liên hệ với các cơ quan chức năng để thực hiện công tác bảo đảm về y tế,
an ninh, an toàn trong suốt quá trình diễn ra giải đấu.
- Thông tin cho các cơ quan báo chí để đưa tin, tuyên truyền về giải đấu.
- Liên hệ với Điện lực thành phố đảm bảo nguồn điện trong suốt thời gian
tổ chức giải.
- Phân công cán bộ làm công tác phục vụ giải, chuẩn bị hội trường họp,
phục vụ nước các cuộc họp và các ngày thi đấu, in ấn biên bản, lịch thi đấu, đóng
giải thưởng, chuẩn bị hoa, khay trao giải.
- Thẩm định dự toán kinh phí phục vụ giải.
- Đảm bảo kinh phí và xây dựng kế hoạch chi phục vụ cho công tác tổ
chức giải.
- Thực hiện thanh, quyết toán kinh phí theo quy định.
1.2. Phòng Quản lý Thể dục thể thao:
- Xây dựng ma két và thực hiện trang trí phông chính, băng zôn, khẩu hiệu
và chuẩn bị biển tên đoàn phục vụ lễ khai mạc và bế mạc giải.
- Tham mưu thành lập Ban Tổ chức, xây dựng kế hoạch chi tiết, dự toán
kinh phí cho công tác tổ chức giải.
- Làm công tác tổ chức (tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu).
- Chuẩn bị bài khai mạc.
- Liên hệ địa điểm khai mạc, bế mạc và sân thi đấu.
- Tổng hợp danh sách vận động viên, tổ chức họp chuyên môn với các
trưởng đoàn, huấn luyện viên; phối hợp với Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu
Thể dục thể thao bốc thăm xếp lịch.
1.3. Thanh tra Sở:
Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý Thể dục thể thao kiểm tra nhân sự
theo Điều lệ quy định, trong cuộc họp chuyên môn với các đoàn, kiểm tra các
điều kiện về chuyên môn, giám sát công tác tổ chức thi đấu.
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1.4. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh:
- Chuẩn bị sân bãi, dụng cụ phục vụ thi đấu.
- Chuẩn bị lực lượng trọng tài, nhặt bóng, tổ chức tập huấn, tham gia điều
hành giải đạt kết quả.
- Cử tổ trưởng trọng tài tham dự họp chuyên môn cùng Ban Tổ chức và các
trưởng đoàn, phối hợp với Phòng Quản lý Thể dục thể thao bốc thăm xếp lịch.
2. Đề nghị Liên đoàn Quần vợt tỉnh
- Huy động, lựa chọn các vận động viên có chất lượng tham gia thi đấu Giải.
- Liên hệ, mời Liên đoàn và câu lạc bộ Quần vợt các tỉnh, thành, ngành
tham dự Hiải.
- Huy động nguồn lực xã hội hóa để bổ sung kinh phí tổ chức giải (liên
hoan, giải thưởng...)
- Tham gia chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Giải.
3. Đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp, giúp đỡ:
2.1. Đề nghị Công an tỉnh có ý kiến chỉ đạo Nhà khách Minh Thanh:
- Tạo điều kiện tốt nhất về địa điểm tổ chức Lễ khai mạc, bế mạc và các
sân thi đấu.
- Đảm bảo công tác an ninh trật tự, vệ sinh trong và ngoài khu vực thi đấu.
- Chuẩn bị toàn bộ tăng âm, loa, máy, bàn, ghế và các cơ sở vật chất khác
phục vụ lễ khai mạc, bế mạc và các sân thi đấu trong suốt thời gian tổ chức Giải.
2.2. Đề nghị Điện lực thành phố Tuyên Quang:
Đảm bảo cung cấp nguồn điện ổn định tại khu vực khai mạc và thi đấu
trong suốt thời gian diễn ra giải.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị các cơ quan liên quan
đến công tác tổ chức giải chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch để thực hiện các công việc đảm bảo đạt kết quả tốt.
Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- UBND tỉnh (b/c);
- Đ.c Hoàng Việt Phương, PCT UBND tỉnh (b/c);
- Liên đoàn Quần vợt tỉnh (p/h)
- Công an tỉnh (p/h);
- Nhà khách Minh Thanh;
- Điện lực thành phố;
- Lãnh đạo Sở;
- VP, Thanh tra Sở, phòng QLTDTT,
Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh (t/h);
- Lưu: VT, QLTDTT (Dũng).

Nguyễn Văn Hòa
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