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Cao Bằng, ngày 28 tháng 11 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Tình hình hoạt động của người nước ngoài tham gia giảng dạy khóa học  

Huấn luyện viên Bóng bàn quốc gia năm 2022 tại tỉnh Cao Bằng 

 

Thực hiện Công văn số 3027/UBND-NC ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc cho chủ trương Chuyên gia người nước ngoài tham gia 

giảng dạy khóa học Huấn luyện viên Bóng bàn quốc gia năm 2022 tại tỉnh Cao Bằng. Sau 

khi kết thúc hoạt động, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) báo cáo kết quả, cụ 

thể như sau: 

1. Số lượng người nước ngoài tham gia: 

Số 

TT 

Họ tên (chữ in 

hoa) 

Giới 

tính 

Ngày tháng 

năm sinh 

Quốc 

tịch 

Hộ chiếu/thẻ 

tạm trú/thẻ 

thường trú số 

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ 

1 YU ZHI GUO Nam  03/06/1957 
Trung 

Quốc 
E09263893 

Chuyên 

gia, Huấn 

luyện viên 

Bóng bàn 

đội tuyển 

Quốc gia 

Việt Nam 

2. Lịch trình cụ thể: 

- Khóa học dự kiến tổ chức từ ngày 21 đến 25/12/2022 tuy nhiên căn cứ theo tình 

hình thực tế, Ban Tổ chức đã họp, thống nhất rút ngắn 01 ngày, do vậy thời gian tổ chức 

từ ngày 21 đến 24/11/2022.  

* Ngày 18/11/2022: 

Chuyên gia, Huấn luyện viên Bóng bàn đội tuyển quốc gia Việt Nam (sau đây gọi 

tắt là Chuyên gia) YU ZHI GUO quốc tịch Trung Quốc theo xe của Liên đoàn Bóng bàn 

Việt Nam xuất phát từ Thành phố Hà Nội đến Thành phố Cao Bằng vào lúc 23h30’. Chuyên 

gia nghỉ tại Khách sạn Max Boutique (Phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng). 

* Ngày 19/11/2022: 

- 8h00’ Chuyên gia YU ZHI GUO ăn sáng tại khách sạn Max Boutique sau đó đi 

cùng xe của Liên đoàn bóng bàn Việt Nam di chuyển đến hội trường Nhà Văn hóa Trung 

tâm kiểm tra hội trường, các điều kiện chuẩn bị tổ chức khóa học. 

- Buổi trưa Chuyên gia ăn cơm tại quán cơm Thu Ngân, cạnh khách sạn Max 

Boutique (Phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng) sau đó về khách sạn nghỉ trưa. 
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- 14h00’ đến 16h30 Chuyên gia YU ZHI GUO đi cùng xe của Liên đoàn bóng bàn 

Việt Nam di chuyển đến Nhà tập luyện và thi đấu thể dục thể thao (tổ 11, phường Sông 

Bằng, thành phố Cao Bằng) kiểm tra nhà tập thực hành và các điều kiện chuẩn bị tổ chức 

khóa học. 

- Buổi tối Chuyên gia ăn cơm tại quán cơm Thu Ngân, cạnh khách sạn Max Boutique 

(Phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng) sau đó về khách sạn. 

* Ngày 20/11/2022: 

- 8h00’ Chuyên gia YU ZHI GUO ăn sáng tại khách sạn Max Boutique sau đó đi 

cùng xe của Liên đoàn bóng bàn Việt Nam di chuyển đến hội trường Khách sạn Bằng 

Giang tham dự cùng khóa học Trọng tài Bóng bàn quốc gia do Liên đoàn Bóng bàn Việt 

Nam tổ chức. 

- 11h30’ -13h30’ Sở VHTTDL mời Chuyên gia YU ZHI GUO và liên đoàn Bóng 

bàn Việt Nam ăn cơm tại Nhà hàng Thu Tường (thành phần Sở VHTTDL gồm: Đc Sầm 

Việt An, Giám đốc Sở; Đc Ngọc Văn Chắn, Phó Giám đốc Sở; Chánh Văn phòng Sở; Lãnh 

đạo và chuyên viên phòng Quản lý thể dục thể thao). 

- 14h00’ đến 16h30 Chuyên gia YU ZHI GUO nghỉ tại khách sạn Max Boutique. 

17h00’ Chuyên gia YU ZHI GUO đi cùng Liên đoan Bóng bàn Việt Nam đến Khách sạn 

Bằng Giang dự Bế mạc khóa học Trọng tài Bóng bàn quốc gia. 

- Buổi tối Chuyên gia YU ZHI GUO và liên đoàn Bóng bàn Việt Nam ăn cơm tổng 

kết Bế mạc khóa học Trọng tài Bóng bàn quốc gia tại Nhà Hàng Ngon (phường Hợp Giang, 

thành phố Cao Bằng), sau đó về khách sạn Max Boutique nghỉ. 

* Ngày 21/11/2022: 

- Cả ngày Chuyên gia YU ZHI GUO lên lớp giảng dạy khóa học Huấn luyện viên 

tại Nhà Văn hóa Trung tâm (Phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng). Buổi tối về ngủ tại 

khách sạn Max Boutique. 

* Ngày 22/11/2022: 

- Buổi sáng Chuyên gia YU ZHI GUO lên lớp giảng dạy khóa học Huấn luyện viên 

tại Nhà Văn hóa Trung tâm (Phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng). Buổi tối về ngủ tại 

khách sạn Max Boutique. 

- Buổi chiều Chuyên gia YU ZHI GUO lên lớp giảng dạy khóa học Huấn luyện viên 

tại Nhà tập luyện và thi đấu Thể dục thể thao (tổ 11, phường Sông Bằng, thành phố Cao 

Bằng). Buổi tối về ngủ tại khách sạn Max Boutique. 

* Ngày 23/11/2022: 

- Cả ngày Chuyên gia YU ZHI GUO lên lớp giảng dạy khóa học Huấn luyện viên 

tại Nhà tập luyện và thi đấu Thể dục thể thao (tổ 11, phường Sông Bằng, thành phố Cao 

Bằng). Hết ngày 23/11/2022 Chuyên gia YU ZHI GUO kết thúc chương trình giảng dạy 

khóa học. Buổi tối về ngủ tại khách sạn Max Boutique. 

* Ngày 24/11/2022: 

- Buổi sáng Chuyên gia YU ZHI GUO nghỉ tại khách sạn.  

- Buổi trưa: 11h30’ -13h30’ Sở VHTTDL mời Chuyên gia YU ZHI GUO và liên 

đoàn Bóng bàn Việt Nam ăn cơm tại Nhà hàng Ngon (thành phần Sở VHTTDL gồm Đc 
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Ngọc Văn Chắn, Phó Giám đốc Sở; Đc Tô Thị Trang, Phó Giám đốc Sở; CV Văn phòng 

Sở; Lãnh đạo và chuyên viên phòng Quản lý thể dục thể thao; Lãnh đạo + Viên chức, Trung 

tâm Đào tạo, thi đấu Thể thao và Nghệ thuật tỉnh). 

- Từ 14h00’ Chuyên gia YU ZHI GUO dự lễ Bế mạc và trao chứng chỉ cho các 

Huấn luyện viên tham dự khóa học. 16h00’ di chuyển theo xe của Liên đoàn Bóng bàn 

Việt Nam về thành phố Hà Nội.  

* Trong thời gian tổ chức khóa học tại tỉnh Cao Bằng: Ban tổ chức bố trí Ông Hoàng 

Hồng Biên, phiên dịch viên Trung tâm thông tin và dịch vụ đối ngoại, Sở Ngoại vụ tỉnh 

Cao Bằng phiên dịch trong thời gian lên lớp của Chuyên gia YU ZHI GUO từ ngày 21-

24/11/2022. 

3. Đánh giá kết quả: 

- Khóa học Huấn luyện viên, Trọng tài Bóng bàn quốc gia năm 2022 được Liên 

đoàn bóng bàn Việt Nam chọn tỉnh Cao Bằng là địa điểm tổ chức. Khóa học nhằm bồi 

dưỡng kiến thức về luật, phương pháp huấn luyện viên, trọng tài, tổ chức thi đấu môn Bóng 

bàn, cũng là dịp để cán bộ, huấn luyện viên, trọng tài, các cá nhân yêu thích bộ môn Bóng 

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

Lên lớp khóa học Huấn luyện viên Bóng bàn do chuyên gia người Trung Quốc hiện đang 

là Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Bóng bàn quốc gia Việt Nam trực tiếp giảng dạy. 

- Sau khi nắm bắt thông tin có người nước ngoài tham gia giảng dạy tại khóa học, 

Sở VHTTDL đã có trao đổi thông tin với phòng chức năng của Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh 

để chủ động phối hợp công tác nắm, quản lý người nước ngoài hoạt động trên địa bàn theo 

quy định của UBND tỉnh; quán triệt lãnh đạo, cán bộ, đảng viên làm việc với đoàn thực 

hiện đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quan hệ, tiếp xúc với người nước 

ngoài; phối hợp với Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam hướng dẫn chuyên gia người nước 

ngoài hoạt động theo lịch trình của Ban Tổ chức khóa học.  

- Chuyên gia người nước ngoài thực hiện đúng theo nội dung, chương trình kế hoạch 

đề ra, tuân thủ theo đúng các quy định của Pháp luật Việt Nam và của tỉnh Cao Bằng, đảm 

bảo an toàn, thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, không phát hiện có 

hoạt động tác động đến an ninh, trật tự. 

Trên đây là báo cáo lịch trình và tình hình hoạt động của người nước ngoài tham gia 

giảng dạy khóa học  Huấn luyện viên Bóng bàn quốc gia năm 2022 tại tỉnh Cao Bằng. Kính 

mong ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh, sự phối hợp của các cơ quan chức năng để công 

tác quan lý người nước ngoài tham gia các hoạt động thể thao tại tỉnh Cao Bằng được thực 

hiện tốt hơn./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

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

- Sở Ngoại vụ; 

- Công An tỉnh; 

- Đảng ủy Sở; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu VT, QLTDTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 

Ngọc Văn Chắn 
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