
UBND TINH BINH DINH CQNG HOA xA HQI CR11 NGHIA VIT NAM 
so VAN HOA vA THE THAO Dc 1p  - Ti do - Hnh phüc 

S6: /DL-SVHTT BInh Djnh, ngày tháng nám 2022 

DIEU L 
GIAI VIT DA DAI HO! TDTT TIM! BIN!! DjN1I LAN TH1T IX NAM 2022 
Hirông frng Cuôc vn dng "Toàn dan rèn luyn than th theo girong Bãc H 

vi di" giai don 2021 — 2030 và Ngay chy Olympic vi sfrc khóe toàn dan 

Cn cü Quyêt djnh so 5371/QD-UBND ngày 29/12/2020 cüa Uy ban nhân 
dan tinh BInh Djnh v vic ban hành Kê hoach  to chüc Dai  hi The dic the thao 
các cp và Dai hOi Th dc th thao tinh BInh Djnh 1n thu ix näm 2022; 

Thrc hin s 517/K}i-UBND ngày 25/3/202 1 cüa UBND tinh v vic ban hành 
kê hotch to chrc Lê phát dung Cuc vn dung "Toãn dan rèn luyn than the theo 
guong Bác Ho vi dai"  giai ctoan 2021 — 2030 và Ngày chay Olympic vi süc khOe 
toãn dan nàm 2021. 

Can cü Diu l s 126/DL-SVHTT ngày 25/01/2021 cüa Sâ Van boa và Th 
thao v vic ban hành Diu l Di hOi  Th d%ic th thao tinh Binh Djnh ln thir IX 
näm 2022; 

I. M1JC DICH, YEU CAU: 

1.MicdIch: 

- Chào mrng kS nim 47 nàm Ngày giãi phóng hoàn toãn Mien Nam thông 
that dat nuoc (30/4/1975 — 3 0/4/2022); ky rnçm 76 narn Ngay The thao Viet Nam 
(27/3/1946 — 27/3/2022) và hithng ung Cuc vn dng "Toan dan rèn 1uyn than the 
theo guang Bac Ho vi dat  giai doan 2021 — 2030 va Ngay chy Olympic vi suc 
khôe toãn dan nAm 2022. 

.7 p , p 

- Phô biên rung rAi mon the thao chy b den nhân dan trong tinh; phát hin 
tài nng và tuyên chQn cac vn dng.viên xuât sac bô sung vào di tuyên tinh BInh 
Djnh. 

.. A 2. Yeu cau: 
7 A P A 7 F A - - Giai phai tp hçip va thu hut dong dao cac l%rc hrçing tham gia, co vu cho 

phong trào $p 1uyn the diic th thao trong các dôi tuçing và quân ching than dan 
trong tinh. 

- Bão dam cong tác phông, chng djchvà các yêu c.0 chuyên môn, an ninh 
trt tr va chông mci biêu hin tiêu crc trong the thao. Thrc hin dng Diêu l Va quy 
djnh cüa Ban To chüc giâi. 



- Các don vi tham dr giâi chü dng trong cong tác phông chong djch covid 19, 
chip hành dy dü các yeu cu cüa BTC v xét nghim trixâc trong qua trmnh thi d.0 
và thrc hin nghiém tüc quy tAc 5k cüa BO Y tê. 

II. DO! TIXNG VA DIEU KILN TIIAM D!): 

1. 06i tirqng: 

- Tham d giãi bao gm: 08 huyn, 02 thj xä và thành ph Quy Nhcin; 1i1c luçmg 
vutrang (BO Chi huy quán sir tinh; BOdi  Biên phOng tinh; Cong an tinh), Các tru&ng 
d.i h9c, cao dang ctuçic cu 01 doan tharn dir giai, thanh phan gom: Truong doan, huan 
luyn vien, sAn soc viên và 1 dOi  nam (tôi da 05 VDV nam), 1 dOi  nt (tôi da 05 VDV 
nit). 

- Vn dng viên clAng k thi du cho huyn, thj xä, thãnh ph phâi có hO khu 
thuing tth ti dja phucing do it nhât là 12 tháng tInh den ngày clang k thi dau. 

- Don vj nào không dü v.n clng viên tham gia các nOi  dung dng clOi, duçic 
quyn clAng k dr thi cá than. Don vj nào nu tham gia clü dng dOi  thI không duqc 
quyn clAng k) them VDV d thi cá nhân. 

- Vn dçng vien clang tp luyçn ti Trung tam 
,
Vo thuat co truyenBrnhDnh, 

Trung tam Huan luyçn va Tb dau the thao tmh va cac van  clçng vien dci tuyen cua 
cac tinh khác không ducic tham dr giài nay. 

2. Dien kiçn tham dy: 
-HsodAngkgm: 

- Danh sách doàn (theo mu), có xác nhn cüa Trung tam VH-TT-TT các 
huyn, thj xA, thành pho; Thu trithng CáC don vi;  Hiu tru&ng truYng Cao clAng, Dai 
hçc, Cong an, BO chi huy quân sr tinh các truông THPT, THCS  

- Giy xác nhn kt qua am tInh xét nghim tét nhanh SARS-CoV-2 (truâc 
gi'i thi du 48 ting) và chüng nhn dü sire khOe thi clâu cüa tirng vn dng vién do 
trung tam yté hoc bnh vin da khoa tü cap huyn tth len cap. 

- S hO khu thu&ng trü và Chirng minh nhãn dan (bang photocopy cong 
chzng) dôi vâi các huyn, thj xA, thãnh pho. The quân nhân và the cOng an (dOi vái 
quân dOi và cong an) the sinh viên (d01 vái các truàng dai hQc). 

- 02 ãnh 3x4 (ho và tên,ngày, tháng,nám sinh, ten don vjphIa sau an/i,) 
ifi. TH11 GIAN vA DjA DIEM: 
- Thii gian: ngày 27/3/2022 

,' S S - Dia diem: ducing Nguyen Tat Thanh - thanh pho Quy Nhon. 
- Hcp truông doàn, huân luyn viên bAt thAm xep ljch thi dâu, cap so deo vào 

lüc 09gi ngày 26/3/2022 tai  PhOng hep Trung tam Huân luyn và Tb dâu The thao 
tinh, so 236B Lê Hông Phong, thành phô Quy Nhon. 

- Thñ han  nOp h so clAng k dn ht ngày 18/3/2022, h so clAng k giri v 
PhOng Quân l TDYF, S& VAn hOa và The Thao so 183 Lê Hông Phong, Tp Quy Nhon. 
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IV CIJ' LY HI DAU vA TUOI THAM DU' 

1. Khi hoc sinh THCS: Tü 15 tu& tr?i v sau (sinh nâm 2007 trâ v sau) 

-NtihocsinhTHCS: 2Km 

-NamhocsinhTHCS: 3Km 

2. Khi hçc sinh THPT: Tü 18 tui trâ v sau (sinh näm 2004 trô v sau) 

- Nü hoc sinh THPT: 3 Km 

- Nam hoc sinh THPT: 5 Km 

3. Khi vô djch Dai hi TDTT: Tü 15 tui trô len ('sinh tir 2007 tth ye frzthc,). 
Vn dung vien duài 15 tuoi tham gia thi dâu giâi phâi có ban cam kêt và chr k cüa 
cha mc hoc nguii giám hO;  hoc cüa lAnh dao  doàn. 

-Nüvôdjch:3Km 

- Nam vô djch: 7 Km 

V. TINH CHAT A CACH TINE DIEM XEP HJNG 

1. TInh chat thi du: thi du cá than (nam, nt) và dng dOi  (nam, nft) theo cac 
khôi thu sau: 

1.1. Kh& các tru1ng THCS; Khi các tru?mg THPT gm 4 ni dung: 2km nCr 
THCS; 3km nam THCS; 3km nCr THPT, 5kmn nam THPT. 

1.2. Kh6i vô djch các huyn, thj. xà, thành ph; hrc lucxng vu trang (BO Chi huy 
quãn sr tinh; BO dOi Biên phông tinh; Cong an tinh), Các trung di h9c, cao dng grn 
2 nOi  dung: 3km nCr vô djch; 7km nain vô djch (khôi nay tInh diem Dgi h$i TDIT tz'nh 
BInh Dinh lan th&IXnám 2022,). 

, , . A 2. Cach tinh diem xep hang: 
- Dim Ca nhãn: là vj trl xp hong th%rc t cüa VDV dat  dixçic trong tüng nOi 

dung thi dâu. 
. , A A .A , , , , A , - Diem Bong dci: la tong so diem cua 03 VDV co thanh tich cao that a tung 

nOi dung thi dâu cüa mi dan vj cOng iai dOi nào có tang s dim It han xp trên; 
* Trithng hçip hai di trô len có tng s dim bang thau thI so sánh VDV th'Cr 3 

cüa mi dOi,  VDV  dOi  nao có thành tIch t& han thi di xp trên. Trueing hcrp VDV 
thu 3 có thành tIch bng nhau thI xét VDV ké trên. 

* Tnthng hccp VDV có xut phát thung không v dIch sê duçrc tIth N+1 và dOi 
do van dixçic tInh diem và xep hang dng dOi.  Trong 46 N duçic hiu là s lucmg VDV 
thi dâu thirc tê ô ni dung 46. 

VI. KHEN THI1%NG - KY LUiT 
1. Khen thirOng 
Ban t chüc së trao các giãi thu&ng nhu sau: 

3 



- Giâi cá than: Huy chucing, giy chüng nhn và giâi thithng cho cac VDV 
nam,nir xp hng Nht, NhI, Ba. Giãi khuyên khIch cho các vn dng viên xêp tü thu 
04 den thir 10 theo các ni dung; 

- C và tin thuäng: nht, nhI, ba cho các ni dung dng di nam; dng di n; 
- Tng c?r Km nim cho các doãn. 

, ..' . 2. Ky 1ut - khieu ni 
- Don vj, tp th& cá nhân nào vi phm Diu 1, các quy djnh cüa Ban th chüc, 

Se chiu hInh thrc k lut tir cãnh cáo, truat quyên thi dâu, quyên chi dao,  quyên trQng 
tat va thong bao ye don v, da phixong chu quan. 

- Chi có Triimg doàn, Hun 1uyn viên mài drcic quyn khiu nai  bang van 
ban và phãi gui cho Ban to chüc chm nhât 10 phüt sau khi cuc thi két thüc. 

VII. KLNH PHI 

- Ban t chüc chi kinh phi t chirc và giài thu&ng. 

- Các don vj t%r ttc toàn b kinh phi trong qua trInh tharn dir giãi. 
vm. CAC QUY DINH KHAC 
- Các don vj tir tüc toàn b kinh phi' trong qua trInh tharn dir giãi. 

- Mçn chi tiet xrn lien hç Phong Quan ly TDT1', So Van boa va The thao, da 
chi:183 Lê Hong Phong, thành ph Quy Nhm - s6 din thoai 0256. 3813522.. 

Noi nhmn: 
- Lãnh dao  Sâ; 
- UBND tinh (d báo cáo); 
- UBND huyn, thj xa, thành ph6 (plhcip); 
- Sâ Giáo dic và Dào tao (p/hcip); 
- Cong an tinh, BCH Quan sr tinh, 
BCH Bién phOng tinh; TruOrng DHQN, 
Cao dAng BD; 
- PhOng VH&TT, TI' VH-TI'-TT huyn, Tx, Tp; 
-TTHL&TDTT tinh; PhOng KHTC; 
- Luu: VT. QL TD1T. 

KT. GIAM DOC 
PHO GIAM DOC 

 

 

Bill Trung Hiu 
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Don vj  CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dôc lap - Tu' do - Hanh phüc  

BInh Dinh, ngày tháng näm 2022 

BANG KY THAM DIJ' 
Giãi Viêt dã Dai Hôi TDTT tinh BInh Dlnh  Ln thi IX - 2022 

* Tru'&ng doàn:  
* Huân luyên viên:  

TT 

HO & TEN 

VDV 

NAM SINH KHOI CAC TRIXONG KHOI VO D!CH GHI 
CHU Nam Nfr 2km 3km 5km 3km 7km 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

* Tong cong vn dng viên  (Nam: , N )  
Chüng tôi xin cam doan thành phn däng ky trên dung vâi Diu 1 và quy djnh cüa 

BTC giãi; xin chju hoàn toàn trách nhim nêu Co diêu gI sai trái. 

THU TR1RNG DN V! 
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