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KẾ HOẠCH  

Phối hợp tổ chức khóa học Huấn luyện viên và Trọng tài Quốc gia 

 năm 2022 tại tỉnh Cao Bằng 

 

Căn cứ Công văn số 02/LĐBBVN ngày 08 tháng 8 năm 2022 của Liên đoàn 

Bóng bàn Việt Nam về việc tổ chức lớp Huấn luyện viên (HLV), Trọng tài quốc 

gia và tổ chức giải Bóng bàn các Câu lạc bộ, Liên đoàn, Hiệp hội, Trung tâm trực 

thuộc Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam năm 2022; Công văn số 10/LĐBBVN ngày 

22 tháng 8 năm 2022 của Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam về việc cử cán bộ tham dự 

khóa học HLV do Chuyên gia Trung Quốc và Trọng tài quốc tế Việt Nam giảng 

dạy năm 2022 tại tỉnh Cao Bằng. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng 

ban hành Kế hoạch phối hợp tổ chức khóa học, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

 - Bồi dưỡng kiến thức về Luật, phương pháp huấn luyện viên, trọng tài, tổ 

chức thi đấu môn Bóng bàn. 

- Nhằm nâng cao trình độ công tác huấn luyện, tổ chức, điều hành các giải 

thi đấu của lực lượng trọng tài môn Bóng bàn. 

- Là dịp để cán bộ, huấn luyện viên, trọng tài, các cá nhân yêu thích bộ môn 

Bóng bàn tham gia học tập, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực chuyên môn.  

2. Yêu cầu: 

- Tổ chức lớp tập huấn đảm bảo an toàn, tiết kiệm đạt hiệu quả. 

- Thực hiện nghiêm chỉnh nội quy, quy chế, các quy định của Ban Tổ chức 

khóa học và đảm bảo các yêu cầu về công tác phòng chống dịch bệnh covid -19 

theo quy định. 

II. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 

1. Thành phần: 

1.1. Đối với Huấn luyện viên: Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Bóng bàn các 

tỉnh, thành, ngành; HLV trung tâm TDTT các tỉnh, thành, ngành, Trường Đại học 

TDTT Bắc Ninh, Trường Đại học TDTT Thủ Đức - Thành phố Hồ Chí Minh; các cán 

bộ quản lý, nghiệp vụ TDTT trực thuộc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch , Sở Văn hóa 
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và Thể thao các tỉnh, thành phố; cơ quan TDTT các ngành, các CLB, Liên đoàn, Hiệp 

hội, Trung tâm trực thuộc Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam... 

1.2. Đối với Trọng tài: Là các trọng tài quốc gia đã được cấp bằng trọng tài 

quốc gia, đặc biệt là các trọng tài chưa được cấp bằng trọng tài quốc gia; các cán bộ 

quản lý, nghiệp vụ TDTT trực thuộc các Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch , Sở Văn hóa 

và Thể thao các tỉnh, thành; cơ quan TDTT các ngành; các CLB, Liên đoàn, Hiệp hội, 

Trung tâm trực thuộc Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam và những người yêu thích, đam 

mê Bóng bàn của cả nước... 

2. Thời gian, địa điểm: 

2.1. Khóa học tập huấn Trọng tài quốc gia do các Trọng tài quốc tế của Việt 

Nam giảng dạy: 

-  Thời gian: Từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 11 năm 2022 ( Đón học viên đến 

tham dự khóa học từ 16h00’ ngày 15/11/2022). 

- Địa điểm: Tại Hội trường, trường THPT Thành phố Cao Bằng (tổ 09, phường 

Sông Bằng, thành phố Cao Bằng). 

2.2. Khóa học Huấn luyện viên do chuyên gia Bóng bàn Trung Quốc giảng dạy: 

- Thời gian: Từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 11 năm 2022 ( Đón học viên đến 

tham dự khóa học từ 16h00’ ngày 20/11/2022). 

- Địa điểm: Nhà văn hóa trung tâm Thành phố Cao Bằng (Đường Hoàng Như, 

Phường Hợp Giang, TP Cao Bằng). 

III. NỘI DUNG TẬP HUẤN (Theo Kế hoạch của Liên đoàn đoàn Bóng bàn 

Việt Nam). 

IV. KINH PHÍ 

- Ban Tổ chức khóa tập huấn (Trung ương và địa phương) chi tiền công tác 

tổ chức lớp theo quy định. 

- Huấn luyện viên và Trọng tài về tham gia khóa học do địa phương cử đi 

hoặc cá nhân chịu trách nhiệm: Chi tiền di chuyển, ăn, ở. Tài liệu học tập dự kiến 

1.600.000đ/khóa (Một triệu sáu trăm ngàn đồng/khóa); trang thiết bị chuyên môn: 

vợt, giầy, tất và các khoản chi khác theo quy định (Huấn luyện viên và Trọng tài 

chuẩn bị 02 ảnh 3x4cm để nộp cho Ban Tổ chức khi đến khóa học) 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

1.1. Phòng Quản lý Thể dục thể thao: 

- Là đầu mối, khâu nối các nội dung, tham mưu chuẩn bị các điều kiện 

(khánh tiết, hội trường, cơ sở vật chất...), tiếp đón Ban tổ chức trung ương để tổ 

chức lớp tập huấn theo kế hoạch. 
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- Tham mưu, phối hợp tiếp đón các học viên tham gia khóa học theo chương 

trình kế hoạch. 

- Tổng hợp danh sách học viên tham gia theo yêu cầu của Ban Tổ chức khóa 

học. 

- Là đầu mối tổng hợp, quan lý học viên của tỉnh Cao Bằng tham gia khóa 

học. 

- Tham mưu, liên hệ với cơ quan thông tấn, báo chí, truyền hình trung ương 

và địa phương... đưa tin tuyên truyền cho khóa học. 

- Hướng dẫn, giúp đỡ các hoc viên liên hệ chỗ ăn, nghỉ trong quá trình tập 

huấn tại tỉnh Cao Băng khi có yêu cầu. 

1.2. Văn phòng Sở: 

- Tham mưu, xây dựng kế hoạch đón tiếp Ban Tổ chức, Giảng viên lên Cao 

Bằng tổ chức tập huấn; đại biểu dự khai mạc, bế mạc khóa học tập huấn... 

- Phối hợp, hướng dẫn tham quan các địa điểm du lịch khi có yêu cầu. 

- Tham mưu chi kinh phí tổ chức lớp học đảm bảo theo quy định. 

1.3. Trung tâm Đào tạo, thi đấu Thể thao và Nghệ thuật: 

- Phối hợp với Phòng Quản lý Thể dục thể thao chuẩn bị sân bãi, vật tư 

chuyên môn và hệ thống cơ sở vật chất tổ chức khóa học tập huấn theo chương 

trình kế hoạch. 

- Đề xuất cử cán bộ, trọng tài, huấn luyện viên tham gia khóa học theo kế 

hoạch. 

1.4. Phòng Quản lý Du lịch:  

- Tham mưu, chỉ đạo các cơ sở lưu trú phục vụ tốt trong quá trình học viên 

lưu trú tại Cao Bằng. 

- Phối hợp, hướng dẫn tham quan các địa điểm du lịch khi có yêu cầu. 

1.5. Trung tâm Văn hóa và Thông tin Du lịch: 

- Phối hợp chuẩn bị địa điểm lớp tập huấn Từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 11 

năm 2022 ( Đón học viên đến tham dự khóa học từ 16h00’ ngày 20/11/2022).  

1.6. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở: 

- Tạo điều kiện cử cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các phòng, 

đơn vị tham gia vào các hoạt động tổ chức khóa học tập huấn khi được triệu tập. 

- Phối hợp, hỗ trợ triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát sinh có liên quan 

đến việc tổ chức khóa học tập huấn khi có chỉ đạo của Lãnh đạo Sở. 

2. Đề nghị Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam 
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- Khâu nối các Câu lạc bộ, Liên đoàn, Hiệp hội, Trung tâm trực thuộc Liên 

đoàn Bóng bàn Việt Nam, các tổ chức và cá nhân yêu thích bộ môn Bóng bàn trên 

toàn quốc đăng ký tham gia khóa học tập huấn. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức khóa học huấn luyện 

viên, trọng tài quốc gia năm 2022 tại tỉnh Cao Bằng. 

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện công tác xã hội 

hóa (nếu có). 

- Phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức công tác truyền thông cho khóa 

học tập huấn.  

- Phối hớp xử lý các tình huống phát sinh (nếu có). 

3. Đề nghị Liên đoàn Bóng bàn tỉnh Cao Bằng 

- Phối hợp tiếp đón Ban tổ chức trung ương, các học viên, đại biểu và khách 

mời tham dự khai mạc, bế mạc lớp tập huấn. 

- Đề xuất cử lực lượng cán bộ, trọng tài, huấn luyện viên trực thuộc Liên 

đoàn Bóng bàn tỉnh Cao Bằng tham gia khóa học (nếu có). 

Trên đây là Kế hoạch phối hợp tổ chức lớp tập huấn Huấn luyện viên và 

Trọng tài Quốc gia năm 2022 tại tỉnh Cao Bằng./. 

 

Nơi nhận: 

- Tổng cục TDTT (b/c); 

- Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Công an tỉnh (P/h); 

- Liên đoàn Bóng bàn tỉnh Cao Bằng; 

- Lãnh đạo Sở; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Phòng VH-TT; Trung tâm VHTT các huyện; 

thành phố; 

- Các phòng, đơn vị liên quan; 

- Lưu: VT, QLTDTT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Ngọc Văn Chắn 
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