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KẾ HOẠCH 

Tham dự Lễ Khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc  

lần thứ IX năm 2022 tại tỉnh Quảng Ninh 

 

 

Thực hiện Công văn số 2680/BTC-TBTCKMBM ngày 08 tháng 11 năm 2022 

của Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 tại Quảng Ninh về 

việc tham dự Lễ Khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022; Công văn 

số 2954/BTC-TBTCKMBM  ngày 01 tháng 12 năm 2022 của Ban Tổ chức Đại hội Thể 

thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 tại Quảng Ninh về việc tham dự Lễ Khai mạc Đại 

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

quốc lần thứ IX năm 2022; Quyết định số 382/QĐ-SVHTTDL ngày 02 tháng 12 năm 2022 

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Thành lập đoàn cán bộ, huấn luyện viên, vận 

động viên tham dự Lễ Khai mạc Đại hội TDTT toàn quốc Lần thứ IX năm 2022. 

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

khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 tại tỉnh Quảng Ninh, cụ thể 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Tham dự Lễ Khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 đảm 

bảo theo sự chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh.  

- Là dịp để cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên được học hỏi kinh nghiệm 

trong công tác TDTT . 

2. Yêu cầu: 

- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Ban tổ chức Đại hội và địa phương 

đăng cai tổ chức. 

- Tham gia các hoạt động đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. 

 II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 
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1. Thời gian: 02 ngày, từ ngày 09 đến 10 tháng 12 năm 2022.  

(Lễ Khai mạc: từ 20h00’ ngày 09 tháng 12 năm 2022). 

2. Địa điểm Khai mạc: tại Quảng trường Sun Carnival Hạ Long, phường Bãi 

Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 

III. NỘI DUNG 

1. Số lượng, thành phần: gồm 62 người (theo Quyết định số 382/QĐ-SVHTTDL 

ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch). 

2. Lịch trình chi tiết: 

* Ngày 08/12/2022: Từ 15h đến 16h30 phát trang phục cho các thành viên tại 

Trung tâm Đào tạo, thi đấu Thể thao và Nghệ thuật tỉnh (tổ 11, phường Sông Bằng, 

thành phố Cao Bằng). 

* Ngày 09/12/2022: 

+ Từ 07h30’ các thành viên tập trung tại Trung tâm Đào tạo, thi đấu Thể thao và 

Nghệ thuật tỉnh để xuất phát đi tỉnh Quảng Ninh. 

+ 15h00’ nhận phòng nghỉ tại Khách sạn LV1.31 Sun premier village,  Đường 

Hạ Long, Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long. 

+ Từ 17h00 Đoàn ăn tối tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

+ 18h30’chuẩn bị trang phục, tập trung đội hình di chuyển tham dự Lễ Khai mạc. 

+ 20h00’ Khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 tại Quảng 

trường Sun Carnival Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.  

(Đội hình đoàn tham gia diễu hành tại Lễ Khai mạc: Gồm 01 người cầm biển do 

BTC bố trí, 01 trưởng đoàn, 05 hàng dọc, 10 hàng ngang theo cự ly dãn cách như sau: 

Người cầm biển cách trưởng đoàn 1,5m, trưởng đoàn cách khối diễu hành 2,0m, mỗi 

hàng ngang cách nhau 0,8m, các hàng dọc cách nhau 0,8m. Tay phải cầm cờ hoặc hoa, 

khi đi qua khán đài chính, mặt hướng lên khán đài, vẫy cờ hoặc hoa). 

- Trang phục: 

+ Trưởng đoàn: Mặc Comple, thắt cà vạt (trang phục do trưởng đoàn tự chuẩn bị). 

+ Đoàn diễu hành: Mặc trang phục thể thao đồng nhất, đi giày thể thao (giầy thể 

thao các thành viên tự chuẩn bị; trang phục tham gia diễu hành do Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch chuẩn bị). 

+ Các thành viên tham dự Lễ Khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc đăng ký size 

trang phục diễu hành trong Lễ Khai mạc Đại hội về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

trước ngày 07/12/2022 qua địa chỉ: Ông Vương Quang Thiệp, Trưởng phòng Đào tạo 

Thể thao, Trung tâm Đào tạo, thi đấu Thể thao và Nghệ thuật, số điện thoại: 

0916.165.444. 
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* Ngày 10/12/2022: 

+ Từ 8h00’ đến 11h00’,  tham quan, học tập kinh nghiệm tại thành phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh. 

+ Từ 11h30’ đến 13h30’, ăn trưa tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 

+ Từ 13h30’ đến 16h: tiếp tục tham quan, học tập kinh nghiệm tại thành phố Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh. 

+ Từ 16h: Đoàn xuất phát về tỉnh Cao Bằng kết thúc chuyến công tác. 

3. Phương tiện di chuyển và nơi lưu trú: 

3.1. Phương tiện di chuyển: 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bố trí phương tiện di chuyển từ tỉnh Cao Bằng 

đến tỉnh Quảng Ninh và ngược lại cũng như trong thời gian đoàn đi tham quan tại các 

điểm du lịch tại tỉnh Quảng Ninh cho các thành viên tham dự Lễ Khai mạc Đại hội. 

- Các đồng chí là lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố 

nếu tự bố trí xe riêng di chuyển trong thời gian tham dự Lễ Khai mạc Đại hội Thể thao 

toàn quốc đề nghị thông tin về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch qua phòng Quản lý 

Thể dục thể thao, số điện thoại: 0986.535.428 trước ngày 08/12/2022 để đoàn lên 

phương án bố trí, sắp xếp đảm bảo theo chương trình, kế hoạch. 

3.2. Nơi lưu trú: 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm bó trí nơi ăn, nghỉ, lưu trú của 

toàn bộ thành viên trong thời gian đoàn tham dự Lễ Khai mạc Đại hội Thể thao toàn 

quốc tại tỉnh Quảng Ninh. 

IV. KINH PHÍ 

Chi từ nguồn kinh phí Đại hội TDTT được tỉnh cấp cho Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch năm 2022 và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Lãnh đạo Đoàn 

- Chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT các cấp tỉnh Cao Bằng lần 

thứ IX năm 2021 - 2022 về việc thực hiện các nhiệm vụ, quy định của Ban Tổ chức Đại 

hội Thể thao toàn quốc. 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn liên quan tham mưu xây dựng Kế 

hoạch, chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất, tổ chức đoàn cán bộ, HLV, VĐV tham 

dự Lễ Khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc đảm bảo theo chương trình, kế hoạch. 

- Chỉ đạo Trung tâm Đào tạo, thi đấu Thể thao và Nghệ thuật tỉnh: 
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+ Chuẩn bị kinh phí, các điều kiện phục vụ cho đoàn tham dự Lễ Khai mạc Đại 

hội Thể thao toàn quốc đảm bảo theo chương trình kế hoạch. 

+ Liên hệ nơi ăn, nghỉ, phương tiện di chuyển trong thời gian đoàn tham dự Lễ 

Khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc. 

+ Chuẩn bị trang phục, cờ, hoa cầm tay… và cơ sở vật chất liên quan cho các 

thành viên tham gia diễu hành tại Lễ Khai mạc theo yêu cầu cầu của Ban Tổ chức Đại 

hội Thể thao toàn quốc. 

+ Thực hiện công tác hậu cần, phục vụ cho đoàn trong thời gian tham dự Lễ Khai 

mạc Đại hội Thể thao toàn quốc. 

+ Thực hiện các thủ tục thanh quyết toán theo quy định. 

2. Các thành viên tham dự Lễ Khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc 

- Có trách nhiệm tham gia Lễ Khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc đảm bảo theo 

chương trình, kế hoạch đã đề ra. 

- Trong thời gian tham dự Lễ Khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc tuân thủ nghiêm 

túc các quy định của đoàn cũng như của Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc. 

- Các thành viên trong đoàn khi phải thực hiện các công việc cá nhân trong thời 

gian tham dự Lễ Khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc đề nghị báo cáo về Trưởng, Phó 

đoàn để kịp thời nắm bắt thông tin. 

Trên đây là Kế hoạch tham dự Lễ Khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 

IX năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

(Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Bà Lục Thị Hồng, Trưởng phòng Quản lý TDTT, 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số điện thoại: 0986.535.428). 
 

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

- Đ/c Lê Hải Hòa - PCT UBND tỉnh, Trưởng Ban 

chỉ đạo ĐHTDTT tỉnh CB (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương liên 

quan; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, QLTDTT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Ngọc Văn Chắn 
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