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KẾ HOẠCH 

Tổ chức giải Cầu lông cán bộ Lãnh đạo, quản lý mở rộng  

huyện Chi Lăng năm 2023 

 

Căn cứ Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 05/01/2022 của UBND huyện về 

tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Quý Mão năm 2023; Chương 

trình công tác trọng tâm năm 2023 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động 

huyện Chi Lăng. 

UBND huyện phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện tổ chức giải Cầu 

lông cán bộ lãnh đạo, quản lý mở rộng huyện Chi Lăng năm 2023 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 

1. Thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày 

thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; tạo không khí thi đua sôi nổi mừng Đảng, 

mừng Xuân Quý Mão 2023. 

2. Tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo 

gương Bác Hồ vĩ đại", góp phần nâng cao sức khoẻ, thể chất, tinh thần cán bộ, 

công nhân, viên chức, lao động và nhân dân trên địa bàn huyện phấn đấu thực 

hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu kinh tế xã hội đã đề ra. 

3. Tổ chức giải phải phù hợp với điều kiện, kinh phí, đặc điểm công tác 

của cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn; đảm bảo đúng nội dung, thời gian quy định; 

thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, an toàn, vui tươi trong cán bộ, công nhân, viên 

chức, lao động.  

II. NỘI DUNG  

1. Đối tượng tham gia giải 

Mỗi đơn vị xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể của 

huyện, của tỉnh, trung ương, các doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang trên địa 

bàn huyện phối kết hợp với Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động 

huyện thành lập Đoàn vận động viên của cơ quan, đơn vị mình tham gia thi đấu 

các nội dung theo quy định của Điều lệ giải.  

Các vận động viên tham dự giải phải là cán bộ, lãnh đạo thuộc diện Ban 

Thường vụ Huyện ủy, Tỉnh ủy quản lý; Cán bộ công chức, viên chức, lực lượng 

vũ trang đang làm công tác lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị; Hiệu 

trưởng, hiệu phó các trường học trên địa bàn huyện Chi Lăng; Chủ tịch, Phó 

Chủ tịch các Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện. 

2. Nội dung thi đấu:  

Tổ chức thi đấu 02 nội dung: Đôi Nam và đôi Nam - Nữ phối hợp. 
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3. Thời gian tổ chức giải: Giải được tổ chức trong 02 ngày thứ bảy và 

chủ nhật (Dự kiến ngày 18 và 19 tháng 02 năm 2023). 

4. Địa điểm thi đấu 

Lịch thi đấu và địa điểm thi đấu sẽ được cụ thể sau khi tổ chức họp 

Trưởng đoàn, bốc thăm chia bảng. 

Địa điểm họp Trưởng đoàn tại: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông huyện Chi Lăng (Sân vận động Trung tâm huyện). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. UBND huyện giao Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

huyện chủ trì phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện xây dựng kế hoạch, 

tham mưu thành lập Ban Tổ chức; Tổ trọng tài; Tổ phục vụ để tổ chức giải đấu 

thành công. 

2. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn chủ động xây dựng kế 

hoạch, tổ chức luyện tập, lựa chọn vận động viên tham dự giải và đăng ký danh 

sách vận động viên thi đấu với Ban Tổ chức giải -Trung tâm Văn hóa, Thể thao 

và Truyền thông huyện (có Điều lệ Giải gửi kèm theo). 

3. Các cơ quan, đơn vị có Đội tham gia giải tự lo kinh phí ăn, nghỉ và 

phương tiện đi lại trong suốt thời gian thi đấu. 

Mọi vấn đề chưa rõ các đơn vị liên hệ trực tiếp với ông Nguyễn Chiến 

Thắng - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện. 

Điện thoại: 0982.174.828./. 
 
 

Nơi nhận:                                                                    
- Sở VHTT&DL tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- BTG Huyện ủy; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Các cơ quan tỉnh, trung ương trên địa bàn huyện; 

- Công an huyện, Ban CHQS huyện; 

- Các CĐCS trực thuộc LĐLĐ huyện; 

- Trung tâm VHTT&TT huyện; 

- LĐLĐ huyện; 

- Lưu: VT, Trung tâm VHTT&TT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Vi Quang Trung 
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