
                     
KẾ HOẠCH

Ðăng cai tổ chức Giải vô địch các Câu lạc bộ Taekwondo toàn quốc 
Cúp Đại sứ Hàn Quốc năm 2021 tại Quảng Nam

Căn cứ Công văn số 134/TCTDTT-TTTTCI  ngày 28/01/2021 của Tổng 
cục Thể dục thể thao về việc ủy nhiệm đăng cai tổ chức giải vô địch các Câu lạc 
bộ Taekwondo toàn quốc Cúp Đại sứ Hàn Quốc năm 2021, theo Điều lệ số 
05/ĐL-LĐ.TKDVN ngày 03/02/2021 của Liên đoàn Taekwondo Việt Nam về 
việc ban hành Điều lệ giải vô địch các Câu lạc bộ Taekwondo toàn quốc Cúp Đại 
sứ Hàn Quốc năm 2021, Công văn số 06/LĐ-TKDVN ngày 26/02/2021 của Liên 
đoàn Taekwondo Việt Nam về việc thay đổi thời gian tổ chức giải vô địch các 
Câu lạc bộ Taekwondo toàn quốc Cúp Đại sứ Hàn Quốc năm 2021, Kế hoạch 
ngày 01/3/2021 của Liên đoàn Taekwondo Việt Nam về tổ chức giải vô địch các 
Câu lạc bộ Taekwondo toàn quốc Cúp Đại sứ Hàn Quốc  năm 2021;

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam xây dựng Kế hoạch đăng cai tổ chức 
giải vô địch các Câu lạc bộ Taekwondo toàn quốc Cúp Đại sứ Hàn Quốc năm 
2021 với những nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Hưởng ứng và thiết thực chào mừng kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng 

Nam (1471 - 2021), Kỷ niệm 75 năm ngày Thể thao Việt Nam 27/3, Kỷ niệm 25 
năm ngày thành lập Liên đoàn Taekwondo Việt Nam và các ngày lễ lớn trong 
năm 2021;

- Nhằm đánh giá chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo môn Taekwondo 
của các tỉnh, thành, ngành trên cả nước; là cơ hội để các vận động viên nâng cao 
trình độ chuyên môn và năng lực thi đấu, giúp Liên đoàn Taekwondo Việt Nam 
tìm kiếm, phát hiện và tuyển chọn các vận động viên cho đội tuyển quốc gia tham 
dự SEAgames 31.

2. Yêu cầu
- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 15/2002/CT-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ về việc chống tiêu cực trong các hoạt động thể thao;
- Tổ chức giải phải nghiêm túc, tiết kiệm, đảm bảo an toàn, thiết thực, hiệu 

quả, đoàn kết, trung thực;
- Chuẩn bị thật tốt các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công Giải vô 

địch các Câu lạc bộ Taekwondo toàn quốc năm 2021. Thực hiện nghiêm các quy 
định về phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.
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II. QUY MÔ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 
1. Quy mô:  Khoảng 800 người (700 vận động viên, hơn 100 cán bộ, huấn 

luyện viên) đến từ 45 câu lạc bộ Taekwondo tỉnh, thành, ngành trên toàn quốc, 
tranh 91 bộ huy chương ở 3 lứa tuổi (từ 12-14 tuổi, 15-17 tuổi và trên 17 tuổi).

2. Thời gian: từ ngày 07 đến ngày 14 tháng 4 năm 2021.
- Nhận hồ sơ vận động viên: ngày 07 tháng 4 năm 2021;
- Họp chuyên môn: vào lúc 08h30 ngày 08 tháng 4 năm 2021;
- Tập huấn trọng tài: vào lúc 14h00 ngày 08 tháng 4 năm 2021;
- Chương trình thi đấu: từ ngày 09 đến ngày 13 tháng 4 năm 2021;
- Khai mạc: vào lúc 19h00 ngày 09 tháng 4 năm 2021.
3. Địa điểm: Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam (phường Hòa 

Hương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).
III. THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU, KHÁCH MỜI DỰ KHAI MẠC
1. Khách mời quan chức quốc tế
- Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam;
- Đại diện lãnh đạo Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam.
2. Khách mời Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Đại biểu Lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
- Đại diện Lãnh đạo Tổng cục Thể dục thể thao;
- Đại diện Lãnh đạo Liên đoàn Taekwondo Việt Nam;
- Đại diện Lãnh đạo Bộ môn Taekwondo, Tổng cục Thể dục thể thao;
- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Đà 

Nẵng.
3. Khách mời ngoài tỉnh:
- Đại diện Lãnh đạo Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng;
- Đại diện Lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia tại Đà Nẵng;
- Đại diện Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng;
- Đại diện Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi.
4. Khách mời trong tỉnh
- Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh 

Thường trực UBMTTQVN tỉnh, đại diện lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh 
Quảng Nam;

- Đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo UBND thành phố Tam Kỳ, Phòng Văn hóa - Thông tin, 

Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền Thanh - Truyền hình thành phố Tam Kỳ;
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- Đại diện Hội Taekwondo Quảng Nam;
- Đại diện Hội Võ cổ truyền Quảng Nam;
- Đại diện Hội Karate Quảng Nam.
5. Phóng viên: Báo Thể thao Việt Nam tại Đà Nẵng, Trung tâm Truyền 

hình Việt Nam tại Đà Nẵng, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Báo 
Quảng Nam, Thông tấn xã Việt Nam tại Quảng Nam, Bản tin Văn hoá Quảng 
Nam, Cổng thông tin điện tử Quảng Nam.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam phối hợp với Tổng cục 

Thể dục thể thao; Liên đoàn Taekwondo Việt Nam lập dự toán kinh phí gửi Sở 
Tài chính kiểm tra, thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

V. TỔ CHỨC THƯC HIỆN
1. Văn phòng UBND tỉnh
- Tham mưu UBND tỉnh văn bản chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện 

tốt các nhiệm vụ được phân công nhằm phối hợp tổ chức thành công Giải Vô 
địch các Câu lạc bộ Taekwondo toàn quốc Cúp Đại sứ Hàn Quốc - 2021 tổ chức 
tại tỉnh Quảng Nam;

-  Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu UBND tỉnh 
thành lập Ban Tổ chức địa phương, phát hành Giấy mời đại biểu dự khai mạc, bế 
mạc giải;

- Phối hợp chuẩn bị nội dung phát biểu chào mừng của lãnh đạo UBND 
tỉnh tại Lễ Khai mạc giải;

-  Phối hợp tổ chức đón tiếp, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam về dự giải.
2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam
- Xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức Giải Vô địch các Câu lạc bộ 

Taekwondo toàn quốc Cúp Đại sứ Hàn Quốc - 2021;
- Lập dự toán kinh phí tổ chức giải;
- Tham mưu thành lập Ban Tổ chức địa phương, thành lập các Tiểu ban 

chuyên môn phục vụ cho công tác tổ chức giải; Tổ trọng tài địa phương (10 
người) làm nhiệm vụ chuyên môn;

- Xây dựng kế hoạch đón tiếp đại biểu, Ban Tổ chức, trọng tài Trung ương 
và các Đoàn;

- Bố trí xe đưa đón đại biểu, Ban Tổ chức làm nhiệm vụ từ sân bay đến 
khách sạn và ngược lại; xe đưa đón lực lượng Ban Tổ chức, trọng tài làm nhiệm 
vụ từ khách sạn đến địa điểm thi đấu trong thời gian diễn ra giải (xe 45 chỗ); 

- In, phát hành Giấy mời dự khai mạc và bế mạc, chương trình, lịch thi đấu;
- Gửi thông báo đến các địa phương, đơn vị tham dự giải các khách sạn, 

nhà nghỉ gần địa điểm thi đấu và số điện thoại liên hệ;
- Liên hệ chỗ ở cho Ban Tổ chức, trọng tài Trung ương;
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- In và treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại Nhà thi đấu, các tuyến 
đường tại thành phố Tam Kỳ, liên hệ đưa tin trên các phương tiện báo, đài Trung 
ương và địa phương;

- Kiểm tra, cấp Giấy phép cho đơn vị tài trợ thực hiện tuyên truyền, quảng 
cáo giải;

- Liên hệ mua bảo hiểm cho các đoàn vận động viên tham gia thi đấu (kinh 
phí mua các Đoàn tham gia chịu trách nhiệm);

- Tổ chức gặp mặt Ban Tổ chức, Trưởng đoàn, Huấn luyện viên;
- Xây dựng kịch bản chương trình khai mạc theo đúng nghi thức quy định 

và có chương trình văn nghệ chào mừng; phối hợp Ban Tổ chức Trung ương điều 
hành Lễ khai mạc, trao thưởng, bế mạc giải;

- Chuẩn bị cơ sở vật chất và nhân sự phục vụ thi đấu (theo yêu cầu của  
Tổng cục Thể dục thể thao) gồm:

+ Thảm khởi động :02 sân;
+ Thảm thi đấu 12m x12m (1 sân nổi chính giữa)                  :05 sân;
+ Mũ thi đấu lứa tuổi dưới 14t (có chắn bảo vệ)       :20 chiếc;                   
+ Mũ thi đấu lứa tuổi 15 - 17                  :20 chiếc;                   
+ Giáp thi đấu thường          :20 bộ (xanh - đỏ);
+ Tivi LCD 49 in (mỗi sân 02 cái) :10 cái;
+ Máy chiếu (Projector) :01 cái;
+ Cân điện tử                       :02 cái;
+ Bảng chấm điểm thi quyền :20 cái;
+ Cờ thi đấu đối kháng đồng đội    :08 cái (4 xanh-4 đỏ);
+ Băng keo lớn dán sàn bản 60 cm                     :100 m;
+ Máy in :01 cái;
+ Máy Photo :01 cái;
+ Giấy A4 :20 ram;
+ Túi đựng hồ sơ + bút :50 cái;
+ Nhân viên lắp ráp, bảo quản thảm thi đấu và phát giáp điện tử, sạc pin, 

kiểm tra trang thiết bị thi đấu :05 người;
+ Nhân viên vận hành các thết bị điện, nước vệ sinh và trực lau thảm thi đấu

       :05 người;
+ Bàn ghế cho Ban Tổ chức, điều hành, thư ký, VĐV :60 người;
+ Phòng tập kết, bảo quản thảm, giáp điện tử :01 phòng;
+ Bố trí phòng họp chuyên môn (có máy chiếu) :01 phòng;
+ Bố trí phòng họp trọng tài :01 phòng;
+ Bố trí phòng cân vận động viên    :02 phòng (nam , nữ);
+ Biển tên đơn vị và người cầm biển  :50 biển;
+ Cờ lưu niệm   :50 cái (nếu có);
+ Nước uống đại biểu, Ban tổ chức, trọng tài :50 thùng;
+ Hoa tặng cho các đoàn, vận động viên đạt thành tích (nếu có) :100 bó;
+ Lực lượng nhân viên phục vụ khai mạc và trao thưởng :10 người;
+ Bục phát biểu :01 cái;
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+ Bục trao thưởng :01 bộ;
+ Bàn ghế cho nhân viên y tế :02 bộ;
+ Thảm lau chân :10 chiếc.
3. Sở Tài chính thẩm định dự toán, tham mưu mức và nguồn kinh phí, báo 

cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.
4. Công an tỉnh đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy trong suốt 

quá trình tổ chức và thi đấu; đảm bảo an toàn cho các Đoàn vận động viên trong  
thời gian tập trung, tập luyện và thi đấu tại thành phố Tam Kỳ. 

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - 
Truyền hình Quảng Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy 
mạnh thông tin, tuyên truyền về giải Vô địch các Câu lạc bộ Taekwondo toàn 
quốc Cúp Đại sứ Hàn Quốc năm 2021.
          6. Sở Ngoại vụ phối hợp Bộ Ngoại giao xây dựng kế hoạch đón tiếp Đại sứ 
Hàn Quốc và Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam đến dự khai 
mạc giải.

7. Sở Y tế chuẩn bị lực lượng sơ cứu tại chỗ, bố trí xe cấp cứu và đội ngũ 
y, bác sĩ trực trong thời gian tổ chức giải; kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực 
phẩm trên địa bàn thành phố Tam Kỳ; hướng dẫn thực hiện công tác phòng, 
chống dịch bệnh Covid 19 theo đúng quy định.

8. Công ty Điện lực Quảng Nam đảm bảo nguồn điện phục vụ lễ khai 
mạc, bế mạc và trong thời gian tổ chức thi đấu. 

9. UBND thành phố Tam Kỳ chỉ đạo các Phòng, đơn vị, địa phương liên 
quan đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19 tại địa phương; chỉ đạo triển khai đảm bảo cảnh quan môi trường xanh, 
sạch đẹp, thông thoáng trên đường Chiến Thắng, phường Hòa Hương; đồng thời, 
tích cực tuyên truyền về giải thi đấu trên địa bàn thành phố.

Trên đây là Kế hoạch đăng cai tổ chức Giải vô địch các Câu lạc bộ 
Taekwondo toàn quốc Cúp Đại sứ Hàn Quốc năm 2021 tại tỉnh Quảng Nam. Yêu 
cầu các Sở, Ban, ngành, địa phương liên quan khẩn trương phối hợp triển khai 
thực hiện./. 

Nơi nhận:
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;                                                                                     
- Tổng cục TDTT;                                                                                  
- Liên đoàn Taekwondo Việt Nam; 
- Các Sở, ngành: VHTTDL, TC, Ng vụ, 
  Y tế, TTTT, Công an tỉnh;
 - Báo Q.Nam, Đài PTTH Q. Nam;
- Cty Điện lực Q. Nam;
- CPVP;
- UBND thành phố Tam Kỳ;
- Lưu: VT. TH, KTTH, KGVX.                                                                                         
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TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
                     Trần Văn Tân
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