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KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động thi đấu thể thao cấp tỉnh và tham gia 

giải khu vực, toàn quốc năm 2022 

 

 Căn cứ Quyết định số 2515/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Cao Bằng về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2022; để tổ chức tốt các giải thi đấu thể thao trên địa 

bàn tỉnh và tham gia các giải thể thao khu vực, toàn quốc năm 2022 đảm bảo 

thiết thực, hiệu quả, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động thi 

đấu thể thao cấp tỉnh và tham gia các giải khu vực, toàn quốc năm 2022 cụ thể 

như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

- Nhằm tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 

luật của nhà nước; giáo dục truyền thống lịch sử của dân tộc, góp phần nâng cao 

sức khỏe, thể lực, tầm vóc và chất lượng cuộc sống của nhân dân, đáp ứng nhu 

cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 

phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.  

 - Tạo không khí vui tươi, phấn khởi, khích lệ các tầng lớp nhân dân hăng 

hái hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ 

vĩ đại". 

 - Thông qua các hoạt động thi đấu thể thao cấp tỉnh và tham gia các giải 

thể thao khu vực, toàn quốc góp phần tuyên truyền, quảng bá hình ảnh tỉnh Cao 

Bằng, thúc đẩy du lịch - dịch vụ của tỉnh trong năm 2022. 

 2. Yêu cầu  

 - Tổ chức các hoạt động thi đấu thể thao cấp tỉnh và tham gia các giải thể 

thao khu vực, toàn quốc phù hợp với điều kiện thực tế và tính chất của từng giải; 

đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. 

- Đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.  

 II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

 1. Hoạt động thi đấu thể thao cấp tỉnh: Tổng số 18 hoạt động (Chi tiết 

tại Phụ lục 1 kèm theo). 

 2. Tham gia các giải thể thao khu vực và toàn quốc: Tham gia 11 giải 

(Chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo). 



2 

 III. KINH PHÍ 

 Kinh phí tổ chức hoạt động, thi đấu thể thao cấp tỉnh và tham gia các giải 

thể thao khu vực, toàn quốc sử dụng từ nguồn kinh phí được cấp cho Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022 và nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có). 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

 - Căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19, tổ chức các giải thi 

đấu thể thao với thời gian, quy mô phù hợp, quá trình tổ chức các hoạt động phải 

đảm bảo theo tinh thần chỉ đạo của các cấp và hướng dẫn của cơ quan chuyên 

môn về phòng chống dịch bệnh COVID-19. 

 - Xây dựng, ban hành kế hoạch, điều lệ cho từng giải đấu; lập dự toán 

kinh phí; thành lập Ban Tổ chức, các Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức giải đấu; 

phối hợp với các Sở, Ban ngành, đoàn thể, các Liên đoàn thể thao của tỉnh chuẩn 

bị tốt các điều kiện để tổ chức các giải thể thao cấp tỉnh.  

 - Chỉ đạo xây dựng kế hoạch tập luyện, thành lập đoàn vận động viên 

tham dự giải khu vực và toàn quốc đảm bảo theo quy định. 

 2. Sở Tài chính 

 Thẩm định kinh phí chi cho các hoạt động thể thao cấp tỉnh và tham dự 

giải thể thao khu vực, toàn quốc năm 2022, hướng dẫn thanh quyết toán theo 

quy định. 

 3. Các Sở, Ban ngành; UBND các huyện, thành phố, các Liên đoàn 

thể thao cấp tỉnh 

 Căn cứ kế hoạch này, chủ động xây dựng kế hoạch tập luyện, tham dự các 

giải đấu; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị tốt các điều 

kiện để tổ chức các giải thể thao cấp tỉnh theo quy định; tạo điều kiện cho các 

vận động viên tham gia các giải đấu cấp tỉnh, tham gia tập huấn, thi đấu các giải 

khu vực, toàn quốc theo kế hoạch. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động thi đấu thể thao cấp tỉnh và tham 

dự các giải thể thao khu vực, toàn quốc năm 2022. Yêu cầu các Sở, Ban ngành, 

đoàn thể, UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Tổng cục TDTT, Bộ VHTTDL; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở, Ban ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các Liên đoàn thể thao cấp tỉnh; 

- VP UBND tỉnh: LĐVP, CVVX; 

- Lưu: VT, VX (H). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Hải Hòa 
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