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BÁO CÁO 

Công tác tổ chức và kết quả giải Vô địch Wushu trẻ quốc gia năm 2022 

   

Giải Vô địch Wushu trẻ quốc gia năm 2022 được tổ chức tại thành phố Lạng 

Sơn từ ngày 17 đến ngày 27/7/2022. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao, Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn báo cáo công tác tổ chức và kết quả 

đạt được như sau: 

I. Công tác chuẩn bị, triển khai thực hiện 

Được sự đồng ý của UBND tỉnh Lạng Sơn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

đã trình văn bản số 1269/SVHTTDL-QLTDTT ngày 05/11/2020 về việc xin đăng 

cai tổ chức giải Vô địch Wushu trẻ quốc gia và giải Vô địch Kickbocxing trẻ quốc 

gia năm 2021 và đã được Tổng cục Thể dục thể thao (TDTT) chấp thuận. Tuy 

nhiên, do những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, cả hai giải đấu kể 

trên đều không thể tổ chức được trong năm 2021.  

Bước sang năm 2022, Tổng cục TDTT đã ban hành Điều lệ số 90/ĐL-

TCTDTT ngày 16/3/2022 về Điều lệ giải Vô địch Wushu trẻ quốc gia năm 2022; 

Công văn số 430/TCTDTT-TTTTCI ngày 17/3/2022 về việc Ủy nhiệm đăng cai tổ 

chức giải Vô địch Wushu trẻ quốc gia năm 2022. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Lạng Sơn đã báo cáo UBND tỉnh và kịp thời phối hợp với các ngành, đơn vị 

liên quan khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị. Sau khi cử đoàn công tác đi 

khảo sát thực tế các điều kiện để tổ chức thi đấu, Tổng cục TDTT đã ban hành 

Quyết định số 31/QĐ-TCTDTT ngày 22/6/2022 về việc Tổ chức giải Vô địch 

Wushu trẻ quốc gia năm 2022 tại Lạng Sơn. 

Mặc dù còn gặp những khó khăn nhất định nhưng nhờ có sự chỉ đạo kịp thời 

của lãnh đạo UBND tỉnh, sự phối hợp giúp đỡ của các ngành, đơn vị liên quan, 

công tác chuẩn bị của địa phương đã cơ bản đáp ứng yêu cầu tổ chức một giải thể 

thao cấp quốc gia. Sau khi hiệp y nhân sự, ngày 04/7/2022 Tổng cục TDTT ban 

hành Quyết định số 911/QĐ-TCTDTT thành lập Ban tổ chức giải Vô địch Wushu 

trẻ quốc gia năm 2022. Ngày 05/7/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban 

hành Quyết định số 172/QĐ-SVHTTDL thành lập Ban tổ chức địa phương và các 

tiểu ban giúp việc Ban tổ chức giải Vô địch Wushu trẻ quốc gia năm 2022. 

Các nội dung đã triển khai, như: 

1. Chuẩn bị công tác thông tin tuyên truyền 

a. Phối hợp với Đài Phát thanh- Truyền hình, Báo Lạng Sơn 

- Xây dựng các chương trình phóng sự, tin, bài tuyên truyền, giới thiệu về 

giải Vô địch Wushu trẻ quốc gia năm 2022, từ một tuần trước ngày khai mạc giải, 

đến đông đảo quần chúng Nhân dân trong tỉnh. 



 2 

- Cử phóng viên thường trực tại địa điểm thi đấu để kịp thời cập nhật các 

diễn biến của giải, đồng thời đưa tin kết quả, thành tích thi đấu của Đoàn vận động 

viên (VĐV) Lạng Sơn.  

b. Phối hợp UBND thành phố Lạng Sơn 

- Đảm bảo vệ sinh cảnh quan môi trường; đảm bảo bình ổn giá dịch vụ ăn 

uống, tại các nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn, nơi có các đoàn VĐV lưu trú. 

- Căng treo băng zôn, chạy chữ trên màn hình Led tuyên truyền trên các 

tuyến phố chính để người dân biết, đến xem và cổ vũ giải đấu. 

c. Phối hợp UBND các huyện Hữu Lũng, Chi Lăng, Tràng Định, Đình 

Lập, Bắc Sơn: treo băng zôn “Chào mừng các Đoàn VĐV về dự giải Vô địch 

Wushu trẻ quốc gia năm 2022” tại các tuyến đường nơi giáp danh với các tỉnh liền 

kề và lối ra của cao tốc Bắc Giang- Lạng Sơn. 

2. Ban hành các văn bản thông tin, hướng dẫn, giới thiệu  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành các văn bản thông tin, hướng 

dẫn, giới thiệu nơi ăn nghỉ, địa điểm thi đấu, tham quan, tua tuyến du lịch đến các 

đoàn về tham dự giải, gồm: 

- Văn bản số 804/SVHTTDL-QLTDTT, ngày 16/6/2022 thông tin mức ăn, 

nghỉ tại thành phố Lạng Sơn nơi đăng cai tổ chức giải Vô địch Wushu trẻ quốc gia 

năm 2022, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao các tỉnh, 

thành phố; Cục Quân huấn, Bộ Tổng tham mưu Bộ Quốc Phòng; Cục Công tác 

Đảng và Công tác Chính trị Bộ Công an. Để thuận tiện cho các đoàn trong quá 

trình tham dự giải, Ban tổ chức địa phương thông tin dự kiến mức ăn, nghỉ tại 

thành phố Lạng Sơn và phân công cán bộ, chuyên viên Phòng Quản lý TDTT hỗ 

trợ các đoàn về dự giải; 

- Số 920/SVHTTDL-QLTDTT ngày 11/7/2022 phối hợp đón tiếp các đoàn 

VĐV tham dự Giải vô địch Wushu trẻ quốc gia năm 2022. Để công tác đón tiếp 

các Đoàn VĐV về dự giải được chu đáo, thân thiện và mến khách, Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn cử đội ngũ tình nguyện viên gồm 32 người, là 

cán bộ, công chức, viên chức trong ngành, mỗi người được phân công theo sát một 

Đoàn VĐV (riêng đoàn Hà Nội có nhiều VĐV nên bố trí 2 người). Các tình 

nguyện viên sẽ hỗ trợ việc chỉ đường, giới thiệu phương tiện di chuyển, nơi ăn 

nghỉ, tập luyện, thi đấu, giới thiệu các tua, tuyến du lịch, văn hóa ẩm thực…, góp 

phần tổ chức giải thành công. 

- Số 929/SVHTTDL-QLDL ngày 13/7/2022 về việc chuẩn bị các điều kiện 

phục vụ giải Vô địch Wushu trẻ quốc gia năm 2022 tại Lạng Sơn. Trong đó đề 

nghị các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch, dịch vụ quan tâm đảm bảo về 

trang thiết bị, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để phục vụ khách trước, 

trong và sau thời gian tổ chức giải. Đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ, 

phòng chống dịch bệnh. Chấp hành đúng các quy định của pháp luật, thực hiện 

việc niêm yết giá công khai và bán đúng giá niêm yết, đảm bảo bình ổn giá, không 

tăng giá. Đảm bảo chất lượng dịch vụ, chú trọng đảm bảo vệ sinh an toàn thực 
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phẩm, đảm bảo vệ sinh môi trường. Không kinh doanh các loại thực phẩm kém 

chất lượng. Tổ chức các chương trình khuyến mại, giảm giá phòng, giá các dịch vụ 

cho các Đoàn VĐV và đại biểu về tham dự giải. 

- Số 946/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 15/7/2022 về việc tạo điều kiện cho 

các Đoàn VĐV tham dự giải Vô địch Wushu trẻ quốc gia năm 2022 tại Lạng Sơn, 

gửi UBND các huyện, thành phố. Trong đó nêu rõ: để giải đấu được tổ chức thành 

công, đồng thời tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về Di sản văn hóa tỉnh Lạng 

Sơn, đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, 

quan tâm, tạo điều kiện cho các Đoàn VĐV đến tham quan, học tập tại các điểm di 

tích; miễn  phí, giảm giá vé đối với các điểm di tích có bán vé tham quan. Đảm bảo 

các điều kiện về an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ, đảm bảo vệ sinh môi 

trường, cảnh quan di tích, chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.  

3. Công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự 

- Công an tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 685/KH-CAT-PA03 ngày 

08/7/2022 về việc đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) giải Vô địch Wushu trẻ quốc 

gia năm 2022. Theo đó, lực lượng Công an triển khai công tác đảm bảo ANTT chủ 

động tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, làm trong sạch địa bàn. Đảm 

bảo an ninh, an toàn cho các đoàn trong thời gian tham gia giải Vô địch Wushu trẻ 

quốc gia năm 2022 tại Lạng Sơn. 

- Công an thành phố Lạng Sơn ban hành văn bản số 462/PCLL-CATP-AN 

ngày 15/7/2022 phân công lực lượng đảm bảo ANTT giải Vô địch Wushu trẻ quốc 

gia năm 2022. Trong đó phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đội an ninh, đội 

cảnh sát giao thông- trật tự, công an phường… tăng cường tuần tra, kiểm soát giao 

thông xung quanh các địa điểm thi đấu, nơi ăn nghỉ của các đoàn, các điểm tham 

quan du lịch trên địa bàn. Phân công lực lượng đảm bảo ANTT tại hai địa điểm tổ 

chức thi đấu. 

4. Công tác phối hợp đảm bảo y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm 

Sở Y tế ban hành văn bản số 1638/SYT-VP ngày 13/7/2022 về việc đảm bảo 

y tế và ATTP tại giải Vô địch Wushu trẻ quốc gia năm 2022. Theo đó, Chi cục An 

toàn vệ sinh thực phẩm xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại 

giải Vô địch Wushu trẻ quốc gia năm 2022, trên cơ sở đó tổ chức kiểm tra, giám 

sát và bảo đảm vệ sinh ATTP tại các nhà hàng, khách sạn nơi có các Đoàn VĐV, 

đại biểu lưu trú và tổ chức bữa ăn, thời gian kiểm tra trước, trong và sau giải. Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Y học cổ truyền tổ chức thực hiện tốt việc bảo vệ, 

chăm sóc sức khỏe cho các Đoàn VĐV, đại biểu tham dự giải Vô địch Wushu trẻ 

quốc gia năm 2022. Mỗi đơn vị cử 01 tổ y tế gồm: 01 bác sĩ, 01 điều dưỡng hoặc 

01 kỹ thuật viên y, chuẩn bị cơ số thuốc cấp cứu, vật tư cần thiết phục vụ sơ cứu, 

cấp cứu trong các trường hợp VĐV bị chấn thương. Bố trí 01 xe cứu thương, cáng 

y tế và lái xe. Tổ chức thường trực, cấp cứu tại Bệnh viện đảm bảo tiếp nhận, cấp 

cứu các trường hợp chấn thương kịp thời và huy động khi cần thiết.  

II. Kết quả thực hiện 

1. Công tác thông tin tuyên truyền 
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Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã lắp đặt trên các tuyến phố chính 80 pano 

tuyên truyền (40 cái, kích thước 0,8m x 1,8m và 40 cái, kích thước 0,9m x 1,6m), 

lắp cổng chào tại Nhà Thi đấu TDTT tỉnh, các maket trang trí khánh tiết, thông tin 

tuyên truyền tại hai địa điểm thi đấu. Treo băng zôn “Chào mừng các Đoàn VĐV 

về dự giải Vô địch Wushu trẻ quốc gia năm 2022” tại các tuyến đường nơi giáp 

danh với các tỉnh Bắc Giang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Quảng Ninh và lối ra của 

cao tốc Bắc Giang- Lạng Sơn. 

Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh thực hiện 7 tin và chuyên mục thể thao, 

phát hơn 20 lượt tin bài tuyên truyền về giải Vô địch Wushu trẻ quốc gia năm 

2022. Báo Lạng Sơn đăng 1 bài và 3 tin phản ánh các hoạt động của Giải. Đài 

Truyền hình Việt Nam phát 2 tin về giải Vô địch Wushu trẻ quốc gia năm 2022 tổ 

chức tại Lạng Sơn trên Chuyên mục “360 độ Thể thao” của Ban Thể thao VTV. 

Thông tấn xã Việt Nam đăng 1 tin về khai mạc giải Vô địch Wushu trẻ quốc gia 

ngày 19 tháng 7 năm 2022 tại thành phố Lạng Sơn. 

Nhân dịp tỉnh Lạng Sơn được đăng cai tổ chức giải Vô địch Wushu trẻ quốc 

gia năm 2022, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh đã phát hành 5000 tờ rơi 

quảng bá về các sản phẩm du lịch Lạng Sơn, giới thiệu các tua, tuyến du lịch đến 

các Đoàn VĐV và du khách. Tặng hơn 300 sản phẩm du lịch lưu niệm quạt nhựa 

cầm tay có hình ảnh các danh lam, thắng cảnh, các điểm du lịch nổi tiếng của Lạng 

Sơn. Đồng thời thực hiện một số tua, tuyến phục vụ các Đoàn VĐV theo mức giá 

ưu đãi đặc biệt. 

Nhờ làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền trong những ngày giải đấu diễn 

ra, rất đông khán giả yêu thích thể thao, võ thuật đã đến thưởng lãm và nhiệt tình 

cổ vũ, đóng góp một phần tích cực vào thành công của giải đấu. 

2. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn, sức khỏe 

- Lực lượng Công an được cử tham gia làm nhiệm vụ đã tích cực bám sát địa 

bàn, ngay từ ngày 12/7/2022 khi đoàn đầu tiên đặt chân đến Lạng Sơn (đoàn VĐV 

tỉnh Tây Ninh) cho đến ngày 26/7/2022 đoàn cuối cùng dời đi. Trong khoảng thời 

gian 14 ngày đó, tất cả 32 đoàn với hơn 1000 người lưu trú tại 26 khách sạn, nhà 

nghỉ trên địa bàn thành phố Lạng Sơn (tập trung chủ yếu trên địa bàn phường Vĩnh 

Trại và phường Đông Kinh, khu vực gần nơi tổ chức thi đấu) đã được đảm bảo an 

ninh, an toàn, không xảy ra bất cứ sự vụ, hiện tượng tiêu cực nào. Có thể đánh giá 

công tác giữ gìn ANTT đã được đảm bảo, lực lượng tham gia đã hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ được giao. 

- Lực lượng Y tế được cử làm nhiệm vụ tại hai địa điểm tổ chức thi đấu, đã 

tích cực hỗ trợ VĐV và thực hiện nghiệp vụ y kịp thời. Việc thường xuyên bố trí 

xe cứu thương thường trực tại chỗ và có đông đủ đội ngũ bác sỹ, nhân viên y tế đã 

tạo tâm lý cho các VĐV yên tâm khi thi đấu. Cùng với đó, Chi cục An toàn vệ sinh 

thực phẩm đã thường xuyên liên hệ với Ban tổ chức giải để nắm thông tin về nơi 

lưu trú, ăn nghỉ của các đoàn; đã kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại 12 nhà 

hàng thường xuyên phục vụ ăn uống cho các đoàn. Công tác đảm bảo y tế đã được 

triển khai bài bản, rất có trách nhiệm. Trong toàn giải đấu không xảy ra tai nạn cần 

phải xử lý cấp cứu, không có trường hợp nào bị ngộ độc thực phẩm. Có thể khẳng 



 5 

định: lực lượng y tế đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào 

thành công của giải. 

3. Công tác tổ chức và các hoạt động hỗ trợ 

Xác định tổ chức giải thi đấu thể thao, bên cạnh nhiệm vụ cố gắng đảm bảo 

thành công về mặt chuyên môn, còn là dịp thuận lợi để giới thiệu, quảng bá về hình 

ảnh vùng đất Xứ Lạng tươi đẹp, người dân thân thiện và mến khách. Cùng với đó 

là củng cố, thắt chặt tình đoàn kết, tinh thần thể thao thượng võ giữa các đoàn về 

tham dự giải.  

Ban tổ chức đã quyết tâm, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, cố gắng đảm 

bảo đón tiếp các đoàn chu đáo, sử dụng lực lượng tình nguyện viên trách nhiệm, 

nhiệt tình. Đã tổ chức thành công “Gala Giao lưu - Gặp mặt” có sự tham gia của tất 

cả trưởng đoàn, huấn luyện viên các đoàn về dự giải và Ban tổ chức địa phương, 

với Chủ đề của dạ tiệc là “Lạng Sơn nối vòng tay lớn” mong muốn “Mỗi ngày bạn 

ở Lạng Sơn là một ngày vui”.  

Tổ chức thi đấu giao hữu bóng đá, tenis giữa cán bộ, huấn luyện viên các 

đoàn với cán bộ, nhân viên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh. Cùng với đó, 

lực lượng tình nguyện viên đã nhiệt tình hướng dẫn, liên hệ, hỗ trợ các đoàn đi 

tham quan du lịch. Tất cả 31 đoàn về dự giải (không tính chủ nhà Lạng Sơn) đều 

đã đi thăm khu du lịch Mẫu Sơn. Nhiều đoàn đã đến các điểm du lịch Bản Khiếng 

(Lộc Bình), Đăng Mò (Bình Gia), Nhị Tam Thanh, Núi Tô Thị, Thành nhà Mạc, 

Chùa Tiên, Phai Vệ… 

Lễ khai mạc giải đã được tổ chức trọng thể, chương trình văn nghệ chào 

mừng do tập thể nam, nữ diễn viên Trung tâm Văn hóa- Nghệ thuật tỉnh thực hiện 

với những ca khúc thể hiện tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, 

mảnh đất, con người Lạng Sơn, và khát vọng không ngừng vươn lên của thể thao. 

Tại lễ khai mạc, lãnh đạo UBND tỉnh đã phát biểu chào mừng và động viên các 

đoàn nhiệt tình thi đấu, thu được những kết quả tốt nhất. 

4. Kết quả chuyên môn 

Giải Vô địch Wushu trẻ quốc gia năm 2022 có 491 VĐV đăng ký tham gia, 

trong đó có 461 VĐV thi đấu chính thức. Các VĐV đến từ 32 tỉnh, thành, ngành 

trên toàn quốc, gồm: An Giang, Bà Rịa- Vũng Tàu, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình 

Dương, Bình Phước, Cao Bằng, Công an Nhân dân, Đà Nẵng, Đồng Nai, Gia Lai, 

Hà Giang, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Lạng Sơn, Lào Cai, Nam 

Định, Nghệ An, Phú Thọ, Quảng Nam, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Quân đội, Tây 

Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Thành phố Hồ Chí Minh, Tuyên 

Quang, Vĩnh Phúc. Các đoàn có nhiều VĐV tham gia là Hà Nội (66 VĐV), Quân 

đội (37), Lạng Sơn (30), Thành phố Hồ Chí Minh (27)… 

- Kết quả toàn đoàn: Nhất- Đoàn Hà Nội, Nhì- Đoàn Quân đội, Ba- Đoàn 

thành phố Hồ Chí Minh (có thông báo kết quả kèm theo). 

- Đoàn VĐV Lạng Sơn có lợi thế của đơn vị chủ nhà, quen với sân bãi tập 

luyện và điều kiện thời tiết, khí hậu, đồng thời luôn nhận được sự cổ vũ động viên 
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to lớn của khán giả nhà, đã xuất sắc dành được 19 huy chương (3 Vàng, 3 Bạc, 13 

Đồng) tổng xếp hạng toàn đoàn đứng thứ 8/32 đoàn dự giải, xếp Nhì toàn đoàn nội 

dung tán thủ nhóm C; có 9 VĐV được phong cấp I quốc gia, 6 VĐV được phong 

cấp II quốc gia. Đây là thành tích tốt nhất của thể thao Lạng Sơn trong những lần 

tham dự giải toàn quốc.   

III. Đánh giá chung 

1. Thuận lợi 

Giải Vô địch Wushu trẻ quốc gia năm 2022 nhận được sự quan tâm, tạo điều 

kiện của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục TDTT và sự lãnh đạo, chỉ đạo 

sâu sát của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

Tham gia tổ chức điều hành giải có sự góp mặt của Trưởng bộ môn Wushu; 

Huấn luyện viên trưởng Taolu, Huấn luyện viên trưởng Sanda của Đội tuyển 

Wushu Việt Nam và đội ngũ Trọng tài cấp quốc tế, cấp quốc gia có nhiều kinh 

nghiệm, điều hành giải vô tư, trung thực, công bằng, khách quan, đúng luật. 

Ban tổ chức địa phương nhận được sự hỗ trợ tích cực của các ngành, đơn vị 

liên quan, sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ. 

Các đoàn về dự giải có sự chuẩn bị, tuyển chọn VĐV kỹ lưỡng góp phần 

nâng cao chất lượng chuyên môn, đảm bảo cho thành công của giải. 

2. Khó khăn 

Nhà thi đấu TDTT tỉnh diện tích nhỏ hẹp, chỉ tổ chức được nội dung Taolu, 

Ban tổ chức phải sử dụng nhà tập luyện của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu 

TDTT tỉnh để thi đấu nội dung Sanda. Hai địa điểm thi đấu cách xa nhau dẫn đến 

những khó khăn nhất định trong công tác điều hành, tổ chức thi đấu cũng như việc 

đảm bảo an ninh trật tự, y tế, hậu cần, tăng chi phí trang trí khánh tiết v.v 

Sau gần 2 năm chịu tác động của dịch bệnh COVID-19, các VĐV trẻ ít có 

điều kiện thi đấu cọ xát, thời gian tập luyện cũng có những hạn chế nhất định. Mặt 

khác, trong những ngày diễn ra giải, thời tiết rất oi bức, nhiệt độ tăng cao, nắng 

nóng tác động, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe VĐV. 

3. Hiệu quả 

Việc được đăng cai tổ chức và tổ chức thành công giải Vô địch Wushu trẻ 

quốc gia năm 2022 đã góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện thể thao trong nhân 

dân, tạo niềm ham mê thể thao, yêu thích võ thuật, đặc biệt là với lứa tuổi thanh, 

thiếu niên, nhi đồng. Đồng thời là dịp tạo động lực phấn đấu cho các VĐV năng 

khiếu của Lạng Sơn. 

Các đoàn VĐV các tỉnh với rất nhiều cổ động viên cùng đi, là dịp thuận lợi 

để tìm hiểu, khám phá văn hóa đặc sắc của Lạng Sơn. Quảng bá, xúc tiến du lịch 

Lạng Sơn thời kỳ “hậu COVID”, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- 

xã hội của tỉnh nhà (ngành du lịch sẽ tổng hợp chi tiết về hiệu quả, doanh thu đạt 

được trong báo cáo quý III). 

4. Bài học kinh nghiệm 
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Sau 17 năm, tỉnh Lạng Sơn mới được đăng cai giải Wushu cấp toàn quốc, 

tuy nhiên nhờ có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, sự vào cuộc của các cấp, các 

ngành, sự quyết tâm đồng lòng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có thể nói giải đã thành công tốt đẹp. Bài học đầu 

tiên là không được chủ quan, cần xây dựng kế hoạch cụ thể, chu đáo, tỉ mỉ và 

chuẩn bị phương án dự phòng trong mọi trường hợp.  

Hai là, việc xây dựng, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ tình nguyện viên một 

cách hợp lý để hỗ trợ các đoàn VĐV từ các tỉnh khi địa phương tổ chức các sự kiện 

thể thao sẽ đem lại hiệu quả tích cực, góp phần không nhỏ vào thành công của giải. 

IV. Đề xuất kiến nghị 

Từ những kết quả đạt được qua giải đấu, ngay sau khi kết thúc giải, Ban tổ 

chức đã gửi phiếu xin ý kiến các đoàn tham dự giải và đã nhận được 100% phiếu 

trả lời “sẽ tiếp tục trở lại Lạng Sơn để tham gia các giải thể thao nói chung, môn 

Wushu nói riêng”. Vì vậy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn đề nghị 

Tổng cục TDTT quan tâm, tạo điều kiện cho tỉnh được đăng cai tổ chức nhiều hơn 

nữa các giải thể thao cấp toàn quốc.  

Trên đây là báo cáo công tác tổ chức và kết quả giải Vô địch Wushu trẻ quốc 

gia năm 2022 tổ chức tại Lạng Sơn./. 

Nơi nhận: 

- Tổng cục TDTT (b/c);   

- UBND tỉnh (b/c); 

- Công an tỉnh; 

- Các sở: Y tế, Nội vụ, TC; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Trang TTĐT Sở VHTTDL (đăng tải); 

- Lưu: VT, Phòng QL TDTT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Hà 
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