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Số:           /KH - UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sầm Sơn, ngày    tháng 4 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

 Đăng cai Giải Bóng bàn, Cầu lông, Quần vợt “Hè Sầm Sơn” 

tranh Cúp Thabrew Silver Beer năm 2021 

  

 

Thực hiện Kế hoạch số 1040/KH-SVHTTDL ngày 30 tháng 3 năm 2021 

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Giải Bóng bàn, Cầu lông, 

Quần vợt “Hè Sầm Sơn” tranh Cúp Thabrew Silver Beer năm 2021, Ủy ban nhân 

dân thành phố Sầm Sơn ban hành Kế hoạch đăng cai tổ chức Giải, như sau: 

 I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, QUY MÔ TỔ CHỨC 

1.Thời gian 

- Từ ngày 23/4/2021 đến ngày 25/4/2021. 

2. Địa điểm 

- Tại Nhà luyện tập và thi đấu thể thao thành phố Sầm Sơn.  

3. Quy mô tổ chức 

Giải Bóng bàn, Cầu lông, Quần vợt “Hè Sầm Sơn” tranh Cúp Thabrew 

Silver Beer năm 2021 do Sở VH,TT,DL Thanh Hóa và Ủy ban nhân dân thành 

phố Sầm Sơn phối hợp tổ chức; đối tượng tham gia là Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, 

UBND, Đoàn Đại biểu Quốc hội, MTTQ tỉnh; lãnh đạo các Sở, Ngành cấp tỉnh; 

lãnh đạo các huyện, thị, thành phố trong tỉnh.  

II. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

Chủ trì, tham mưu chủ trương, kế hoạch và chỉ đạo triển khai tổ chức thực 

hiện; điều hành chuyên môn thi đấu. 

2. Ủy ban nhân dân thành phố Sầm Sơn 

Công tác đảm bảo địa điểm thi đấu, cụ thể: 

- Đảm bảo an ninh, trật tự; an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy; vệ 

sinh, an toàn thực phẩm. 

- Chuẩn bị sân bãi, cơ sở vật chất chuyên môn, vệ sinh, loa đài, điện, nước 

nhà thi đấu (02 ngày). 

- Điều động, bố trí lực lượng trật tự, lễ tân, cầm biển báo đoàn, trực y tế, 

nhặt bóng môn quần vợt. 

- Tổ chức giao lưu tổng kết giải. 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa – Thông tin 

  - Chủ trì, tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện việc tổ chức đăng cai 

Giải Bóng bàn, Cầu lông, Quần vợt Hè Sầm Sơn tranh Cúp Thabrew Silver Beer 
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năm 2021, trình UBND thành phố ban hành (Thời gian hoàn thành, trước ngày 

06/4/2021). 

         - Hướng dẫn, yêu cầu các nhà tài trợ thực hiện công tác quảng bá, quảng 

cáo theo đúng quy định hiện hành và hiệu quả (Báo cáo kết quả về UBND thành 

phố trước ngày khai mạc 03 ngày). 

  - Kiểm tra đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch về: Công tác 

tuyên truyền, quảng bá; chuẩn bị các điều kiện chuyên môn, cơ sở vật chất, vệ 

sinh môi trường chung, an ninh trật tự, y tế, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 

cho các lực lượng, VĐV của các đoàn. 

  - Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định nội dung dự toán 

kinh phí; xác định khối lượng công việc hoàn thành của các đơn vị liên quan. 

Phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND tổ chức tiệc giao lưu tổng kết giải. 

  - Tổng hợp báo cáo kết quả sau sự kiện. 

 2. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

  - Chủ trì và phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan thẩm định dự toán 

kinh phí tổ chức Giải Bóng bàn, Cầu lông, Quần vợt Hè Sầm Sơn tranh Cúp 

Thabrew Silver Beer năm 2021, trình UBND thành phố quyết định (Phê duyệt 

xong trước 10 ngày diễn ra sự kiện). 

  - Hướng dẫn các  đơn vị lập dự toán kinh phí theo quy định. 

 3.Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch  

  - Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch; Phòng Văn hóa – Thông tin 

lập dự toán chi tiết kinh phí phục vụ việc đăng cai Giải Bóng bàn, Cầu lông, 

Quần vợt Hè Sầm Sơn tranh Cúp Thabrew Silver Beer năm 2021 (Hoàn thành 

trước ngày 15/4/2021). 

  - Tham mưu thành lập đoàn VĐV, xây dựng kế hoạch tập luyện, tham gia 

thi đấu giải đảm bảo an toàn, hiệu quả theo đúng các quy định của BTC giải. 

  - Chủ trì và phối hợp với BTC giải, với các cơ quan, đơn vị có liên quan 

xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể theo trách 

nhiệm phối hợp và phân công của Ban tổ chức Giải (Hoàn thành trước 

15/4/2021). 

 - Thực hiện tuyên truyền quảng bá trực quan về giải đấu.  

4. Công an thành phố 

  - Phối hợp với  các cơ quan, đơn vị xây dựng và triển khai lực lượng thực 

hiện phương án đảm bảo ANTT,  an toàn cho lễ khai mạc, bế mạc và các ngày thi 

đấu của Giải. 

5. Bệnh viện Đa khoa Sầm Sơn 

Phối hợp với Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin, 

Thể thao và Du lịch đảm bảo công tác y tế, cấp cứu  phục vụ cho giải. 

6. Công ty Cổ phần Môi trường đô thị và Dịch vụ du lịch Sầm Sơn 

Tăng cường công tác vệ sinh môi trường khu vực thi đấu và các tuyến 

đường liên quan trong thời gian tổ chức giải. 
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  7. Văn phòng HĐND&UBND thành phố 

  - Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch, Văn hóa - Thông tin, 

Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tổ chức buổi tiếp khách BTC, 

Trọng tài. 

   - Tham mưu xây dựng danh sách đại biểu, phát hành giấy mời dự khai 

mạc, bế mạc. 

  Trên đây là Kế hoạch đăng cai Giải Bóng bàn, Cầu lông, Quần vợt “Hè 

Sầm Sơn” tranh Cúp Thabrew Silver Beer năm 2021, UBND thành phố Sầm Sơn 

đề  nghị các đơn vị liên chủ động tham mưu cho UBND thành phố triển khai thực 

hiện ./.   
  

  Nơi nhận: 

- Sở VH, TT, DL (để b/c); 

- T.Tr. Thành ủy; HĐND TP (để b/c);  

- Chủ tịch, các PCT UBND TP phố (b/c); 

- Các đơn vị liên quan; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Bùi Quốc Đạt 
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