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KẾ HOẠCH  

Tổ chức Giải vô địch Bóng bàn - Cầu lông tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 

 

Căn cứ văn bản số: 3862/HD-BVHTTDL ngày 18/10/2021 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Nghị quyết số: 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 

của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “ Thích ứng an toàn, linh hoat, kiểm 

soát hiệu quả dịch Covid-19” trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch;  

Căn cứ quyết định số: 4800/QĐ-BYT ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị 

quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “ 

Thích ứng an toàn, linh hoat, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”;  

Căn cứ quyết định số: 2875/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2021 của 

UBND tỉnh Vĩnh Phúc về Quy định tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên 

địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; 

Căn cứ kế hoạch hoạt động TDTT năm 2021. Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch xây dựng Kế hoạch tổ chức giải vô địch Bóng bàn - Cầu lông tỉnh Vĩnh Phúc 

năm 2021, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

- Lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn. Tạo không khí vui tươi, phấn 

khởi góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.  

- Động viên, phát triển phong trào tập luyện TDTT đặc biệt là môn Cầu lông, 

Bóng bàn trong các tầng lớp nhân dân, góp phần tăng cường sức khỏe, thể lực, nâng 

cao hiệu quả trong lao động sản xuất góp phần sự phát triển Công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

đất nước. 

- Tạo điều kiện cho các vận động viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau 

giữa các đơn vị có phong trào Cầu lông, Bóng bàn trong tỉnh. 

2. Yêu cầu: 

- Xây dựng các phương án phòng, chống dịch Covid-19 theo số quyết định số: 

4800/QĐ-BYT ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế.  

- Tuyên truyền, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid- 19 và tình hình sức khỏe của người tham gia. 

- Tổ chức thi đấu từ cơ sở tuyển chọn các VĐV có đủ điều kiện về kỹ, chiến thuật, tập 

huấn và tham gia giải. 

- Thực hiện thi đấu không có khán giả. 
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II. NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ GIẢI: 

1. Thời gian thi đấu:  

- Thời gian: Từ ngày 10/12 đến ngày 12/12/2021. 

- Khai mạc 8h ngày 10/12/2021.  

2. Địa điểm: Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh, đường Nguyễn Chí Thanh, P. Đống Đa, 

TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. 

3. Đối tượng tham gia: 

- Là những Vận động viên thuộc các huyện, thành phố đang tập luyện 

thường xuyên tại cơ sở, có đủ tiều chuẩn về chuyên môn và sức khỏe được đăng ký 

tham gia thi đấu. 

- Vận động viên có hộ khẩu thường trú tại Vĩnh Phúc ít nhất 06 tháng tính 

đến ngày thi đấu (không chấp nhận sổ tạm trú). 

III. NỘI DUNG: 

1. Môn Bóng bàn: 

1.1. Nội dung thi đấu: 4 nội dung 

- Đơn nam; 

- Đơn nữ; 

- Đôi nam; 

- Đôi nam nữ. 

1.2. Quy định về đăng ký: 

Mỗi đơn vị được đăng ký tối đa 02 Vận động viên hoặc 02 đôi cho 1 nội dung 

2. Môn Cầu lông: 

2.1. Nội dung thi đấu (5 nội dung): 

- Đơn nam; 

- Đơn nữ; 

- Đôi nam; 

- Đôi nữ; 

- Đôi nam, nữ phối hợp. 

2.2. Quy định về đăng ký: 

- Nội dung đơn: Mỗi đơn vị được đăng ký tối đa 04 Vận động viên (02 Vận 

động viên  nam, 02 Vận động viên nữ) 

- Nội dung đôi: Mỗi đơn vị được đăng ký tối đa 02 đôi cho 1 nội dung. 

3. Khen thưởng: Ban tổ chức trao tiền thưởng và huy chương: vàng, bạc, 

đồng cho các môn: 

- Môn Bóng bàn: 04 giải nhất; 04 giải nhì, 04 giải ba cho mỗi nội dung thi 

đấu 9. 

 - Môn Cầu lông: 05 giải nhất; 05 giải nhì, 05 giải ba cho mỗi nội dung thi 

đấu.  



3 

 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

Giao Phòng Quản lý Thể dục Thể thao: 

 - Xây dựng Kế hoạch và Điều lệ tổ chức giải Vô địch Bóng bàn - Cầu lông 

tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021. 

 - Xếp lịch thi đấu, thành lập Ban tổ chức, tổ trọng tài, tổ phục vụ giải. 

 - Phối hợp với Sở Y tế đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 theo quy 

định của Bộ Y tế và UBND tỉnh Vĩnh Phúc và theo hướng dấn số 1480/HD-

SVHTTDL ngày 27/10/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức các 

hoạt động Thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới. 

- Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị: Bóng, lưới, sân, 

tuyên truyền, khánh tiết, tăng âm, loa máy... tổ chức giải. 

- Thẻ cho Ban tổ chức, Trọng tài, phục vụ, Trưởng đoàn, HLV, Săn sóc viên, 

VĐV các đội về tham dự giải. 

 - Xây dựng dự toán kinh phí tổ chức giải. 

2. Đề nghị Sở Y tế: 

- Xây dựng phương án phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo an toàn cho 

công tác tổ chức giải. 

- Đề nghị Sở Y tế bố trí cử 01 tổ y tế (01 Bác sỹ, 01 Y tá ) thường trực thực 

hiện nhiệm vụ tại địa điểm thi đấu.  

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Giải vô địch Bóng bàn - Cầu lông tỉnh Vĩnh 

Phúc năm 2021./. 

 
Nơi nhận:  
- UBND tỉnh (b/c); 

- UBND các huyện, thành phố; 

- GĐ, các PGĐ Sở (b/c); 

- Phòng VHTT, TTVHTT các huyện, thành phố;  

- CLB Hưu trí tỉnh (p/h); 

- Lưu: VT-QL TDTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

          

 

 

 

Kim Văn Ngoan Quýnh 
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