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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Lễ xuất quân Đoàn thể thao tỉnh Cao Bằng 

tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 

 

Căn cứ Điều lệ khung Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX ban hành kèm theo 

Quyết định số 2021/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 8 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch;  

Thực hiện Kế hoạch số 2623/KH-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Kế hoạch Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các 

cấp và tham dự Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022;  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ 

xuất quân Đoàn thể thao tỉnh Cao Bằng tham dự Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc 

lần thứ IX năm 2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Là điều kiện để các Hụấn luyện viên (HLV), Vận động viên (VĐV) của tỉnh 

được giao lưu học hỏi kinh nghiệm trong công tác tổ chức, tuyển chọn, đào tạo, huấn 

luyện  vận động viên thể thao thành tích cao, đồng thời tiếp tục xây dựng vị thế, tiềm 

năng thể thao của tỉnh Cao Bằng trên bình diện quốc gia. 

- Động viên, khích lệ ý thức, tinh thần trách nhiệm của các HLV, VĐV đoàn thể 

thao tích cực tập luyện, khắc phục mọi khó khăn, tham gia thi đấu tại Đại hội Thể thao 

toàn quốc lần thứ IX với quyết tâm cao nhất dành nhiều thành tích xuất sắc. 

- Thông qua kỳ tổ chức thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 

2022 từ đó rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức, chỉ đạo điều hành; công tác tuyển 

chọn, đào tạo, huấn luyện, chuẩn bị lực lượng VĐV tham gia các kỳ Đại hội Thể thao 

toàn quốc lần tiếp theo được chất lượng và phấn đấu đạt thành tích cao hơn. 

2. Yêu cầu: 

- Tổ chức Lễ xuất quân cần thiết thực, hiệu quả, có ý nghĩa tác động trực tiếp 

động viên lực lượng HLV, VĐV của Đoàn thể thao tỉnh Cao Bằng. 

- Chuẩn bị tốt các điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng     cụ đảm 

bảo cho các đội tuyển thi đấu đạt mục tiêu đề ra. 



- Tổ chức Đoàn thể thao tỉnh Cao Bằng tham dự Đại hội Thể dục thể thao toàn 

quốc lần thứ IX năm 2022 đảm bảo an toàn, tiết kiệm và phấn đấu giành thành tích cao 

nhất. 

 II. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN 

1. Thời gian: 15h00 ngày 02 tháng 12 năm 2022 

2. Địa điểm: Nhà Tập luyện và Thi đấu Thể dục thể thao, Trung tâm Đào tạo, thi 

đấu Thể thao và Nghệ thuật. 

 III. THÀNH PHẦN 

- Đại diện lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh. 

- Các thành viên Ban chỉ đạo (BCĐ), Ban Tổ chức Đại hội TDTT tỉnh. 

- Ðại diện lãnh đạo Văn phòng tỉnh ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn 

phòng UBND tỉnh, và một số sở, ngành: Công an, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo 

dục và Đào tạo, Y tế, Nội vụ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên, UBND 

Thành phố Cao Bằng… 

- Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ðại diện lãnh đạo các phòng, đơn 

vị thuộc Sở. 

- Trưởng đoàn, HLV, VĐV các đội tuyển tham gia thi đấu tại Đại hội Thể thao 

toàn quốc lần thứ IX năm 2022. 

- Phóng viên Báo Cao Bằng, Đài PTTH tỉnh và các cơ quan Thông tấn báo chí 

trung ương thường trú tại Cao Bằng. 

- Số lượng: khoảng 150 đại biểu khách mời, HLV, VĐV. 

IV. CHƯƠNG TRÌNH 

1. Chương trình buổi lễ: 

- Đón tiếp đại biểu, chương trình văn nghệ chào mừng. 

- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

- Báo cáo công tác chuẩn bị lực lượng các đội tuyển của Đoàn thể thao tỉnh Cao 

Bằng tham dự Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022. 

- Đại diện VĐV, HLV lên phát biểu hứa quyết tâm. 

- Lãnh đạo UBND tỉnh phát biểu động viên, giao nhiệm vụ. 

- Tặng hoa cho các đội tuyển tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ  IX, 

năm 2022. 

- Bế mạc buổi lễ. 

2. Maket 



 Nội dung: 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

LỄ XUẤT QUÂN 

 

ĐOÀN THỂ THAO TỈNH CAO BẰNG 

THAM DỰ ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2022 

Cao Bằng, ngày 02  tháng 12 năm 2022 

 

V. KINH PHÍ 

Chi từ nguồn kinh phí Đại hội Thể dục thể thao cấp cho Sở VHTTDL và nguồn 

kinh phí xã hội hóa hợp pháp khác. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Sở: Chuẩn bị biển tên đại biểu, in giấy mời đại biểu, gửi giấy mời, 

công tác lễ tân… 

2. Phòng Quản lý Thể dục thể thao: 

- Phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan chuẩn bị các điều kiện về cơ sở 

vật chất đảm bảo cho công tác tổ chức đảm bảo trang trọng, đạt kết quả. 

- Chuẩn bị bài phát biểu cho Lãnh đạo tỉnh. 

- Tham mưu công tác tổ chức buổi lễ, công tác truyền thông… 

- Tham mưu giấy mời, danh sách khách mời, đại biểu và các văn bản liên quan. 

- Xây dựng kịch bản và dẫn chương trình điều hành buổi lễ. 

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

- Triệu tập các Trưởng đoàn, HLV, VĐV của 07 đội tuyển tham dự Đại hội Thể 

dục Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022. 

- Chủ trì phối hợp với Đoàn Nghệ thuật tỉnh chuẩn bị văn nghệ chào mừng. 

- Xây dựng và báo cáo tóm tắt quá trình tập huấn, chuẩn bị của Đoàn thể thao 

Cao Bằng tham dự Đại hội. Báo cáo kết quả công tác huấn luyện và chuẩn bị lực lượng 

tham gia tập huấn và thi đấu Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, năm 2022. 

- Chuẩn bị bài phát biểu của vận động viên, huấn luyện viên. 



- Chuẩn bị kinh phí, cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết, tăng âm, mic loa và maket 

tại nhà thi đấu; kê bàn ghế và maket trong nhà thi đấu… 

- Phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan chuẩn bị các điều kiện về cơ sở 

vật chất đảm bảo cho công tác tổ chức Lễ xuất quân tham gia thi đấu tại Đại hội Thể 

thao toàn quốc lần thứ IX, năm 2022 đảm bảo trang trọng, đạt hiệu quả cao nhất. 

- Chuẩn bị bài phát biểu cho HLV, VĐV. 

- Là đầu mối tham mưu, chuẩn bị các điều kiện cần thiết đưa đoàn thể thao tỉnh 

Cao Bằng tham dự Lễ khai mạc, Bế mạc Đại hội đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm 

và theo đúng quy định của Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, năm 

2022. 

4. Đoàn Nghệ thuật tỉnh: phối hợp với Trung tâm Đào tạo, thi đấu Thể thao và 

Nghệ thuật xây dựng chương trình văn nghệ chào mừng tại Lễ xuất quân. 

5. Các phòng, đơn vị trực thuộc: tham gia buổi Lễ xuất quân đảm bảo trang 

trọng, phối hợp thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Lễ xuất quân đoàn Thể thao tỉnh Cao Bằng tham 

dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

đề nghị các phòng, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                              
- UBND tỉnh (b/c); 

- Đ/c Lê Hải Hòa, PCT UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, QLTDTT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Ngọc Văn Chắn 
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