
UBND TIINH BINH DJNH CQNG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
sO VH&TT — UBND Tifi XA AN NH(N Dc tp - Tir do - Hnh phñc 

      

SL)4/KHPH — SVHTT-UBNDTXAN BInh Dinh, ngày O.1 tháng 03 näm 2022 

KE bACH 
To chuc giãi Cr vua, Co ttróng Dai hi The dtic the thao 

tinh BInh Dinh 1n thir IX nãm 2022 

Can cir Quyt djnh s 537 1/QD-UBND ngày 29/12/2020 cüaUy ban nhân 
dan tinh BInh Dinh ye viêc ban hành Kê hoach to chirc Dai hôi The duc the thao 
các cap và Dai hôi The diic the thao tinh BInh Djnh lan th IX närn 2022 và Quyêt 
djnh s 4740/QD-UBND ngày 29/11/2022 ye vic diêu chinh, bô sung Kê hoch 
tO chüc Dai hôi The due the thao các cap và Dai hi The duc the thao tinh BInh 
Dinh lan thir IX näm 2022; 

Can cir Diu 1 s 96/DL-SVHTT ngày 24/01/2022 cüa Sâ Van boa và The 
thao ye vic ban hành Diêu 1 giái Ci vua, C tung Di hi The diic the thao tinh 
BInh Dinh lan thu ix näm 2022; Si Van hóa và The thao phôi hçip vci UBND thj 
xã An Nhon ban hành Kê hoch to chüc giãi Co vua, CO tuOng Dti hi TDTT tinh 
Binh Djnh lan thir IX näm 2022, ci the nhu sau: 

I. MIJC DICH — YEU CAU 

1. Mic dIch: 

- Tip t11c dy mjnh phong trào "Toân dan rèn 1uyn than th theo guong Bác 
Ho vi di" trong mçi tang lOp nhân dan, trong các dOi tuçcng h9c sinh, sinh viên, 
CNVC - lao dng, hrc luqng vu trang trong toàn tinh. 

- Tiêp tic phát trin phong trào tp 1uyn mOn CO tuOng, CO vua trong toàn 
tinh và các dôi tuçYng quân chüng nhân dan. Qua thi dâu, phát hin nhttng vgtn dng 
viên xuât sAc bô sung các lOp nAng khiêu và di tuyên cOa tinh. 

2. Yêu cu: 

- Giái phâi tp hcip và thu hOt dông dâo các 1irc luçng tham gia, c vu cho 
phong trào t.p 1uyn the diic the thao cOa quân chOng nhân dan trong tinh. 

- Bào dam cOng tác phOng, chng djch và các yêu cu chuyên môn, an ninh 
trt tir và chOng mci biêu hin tiêu circ trong the thao. Thirc hin dOng Diêu l và 
quy djnh cOa Ban To chüc giãi. 

- Các &Ynvj tham dij giAi chO dng trong cOng tác phOng chng djch Covid - 
1 ? chap hAnh day dU các yell câu cOa BTC ye xét nghim truOc trong qua trInh thi 
dâu và thi;rc hin nghiêm tOe quy tAc 5k cüa B Y th. 

II. TH%I GIAN - DIA DIEM: 
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1. Thôi gian: tr 07/3/2022 den ngày 12/3/2022. 

2. Da diem: Nhà thi du da näng thj xä An Nhon 
* Ni dung chtrong trInh: 

- Ngay 06/3/202 2 

- Tr 09 gRi 00 dn 11 gi& 00 Ban to chrc kiêm tra các trang thit bj co sâ 4t 
chat phc v1i cong tác to chirc. 

- Ngày 07/3/2022 

+ Tir 09 gRi 00 dn 11 gRi 00 hçp Tri.r&ng doàn, Hun 1uyn viên bc thäm 
xêp ljch thi dâu tai  Trung tam VH-TT-TT thj xâ An Nhcm. 

+ Tcr 13h30 dn 16h00 Ban ti chüc xét nghim tét nhanh Covid -19 cho tt cà 
các thành viên Ban tO chirc, tr9ng tài và các thành viên lam nhim vi giãi tai  Trung 
tam VHTTTT thj xã An Nhn. 

+ L khai mc giãi: tue 08 gR 00 ngày 08/03/2022 tai  Nhà thi du da näng 
thj xâ An Nhm. 

+ L b mac  giãi: ngày 12/3/2022 

III. CONG TAC TUYEN TRUYEN: 

- Tuyên truyn trên dài phát thanh và truyn hInh tnxOc , trong và dn khi két 
thñc giãi; 

- Tuyên truyên trrc quan: bang bng rOn, ci phun trên các triic dung chInh 
cüa phithng BInh Djnh và tai  khu virc thi dâu. 

IV. NO! DUNG THI DAU: 

1. co ttró'ng: 

- Ca nhân nam, nCr 

- Dông di nam, ncr. 

2. Co vua: 

-Cánhânnam,nCr 

- Dng di nam, ncr. 

V. C( S( V4LT CHAT PHUC VU Till DAU: 

1. Bàn, quân th, dng h thi du theo quy djnh cüa Lut; 

2. B trI bàn, gh khu virc: Ban t chirc, giárn sat, thu k, tr9ng tài Va 4n 
dng viên theo quy djnh. 

3. Dam bão am thanh, ánh sang phic vui thi du dung theo lu.t và diu l. 
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4. Chu.n bj các trang thit bj phiic vi thi du. 

VI. PHUC VU KHAI MAC: 

1. Mi dai biu dr khai rnic và xem các trân dâu. 

2. Bang ten don vj dir khai mac. 

3. Hoa, th liru nim. 

4. Phân cong ngthi phiic vi khai mac, b mac. 

5. Phân cong ngl1i diu hành chuong trInh khai mac, b mac. 

VII. PHAN CONG TRACH NHIM: 

1. So' Van hóa và The thao: 

- Ban hành Diêu 1 và phi hcrp vâi UBND thj xã An Nhon ban hành K hoch 
to chirc giãi; 

- Quyt djnh thành 1p Ban t chüc và Giám sat, trçng tài; 

- Chun bj giài thi.r&ng, huy chuong cho các VDV dt thành tIch ti giái. 

- Don dc kim tra h so và dàng k thi du cüa các don v; 

- Phôi hçip vâi don vj däng cai, các don vj lien quan triên khai kê hoach to 
chüc giâi. 

- Xây dirng maket trang trI 1 khai mac,  b  mac; 

- Phi hqp vri các don vj lien quan và UBND thj xã An Nhon dam bâo các 
trang thiêt bj CO 50 vt chat thi dâu; 

- B trI ch an, a cho Ban T chüc, tr9ng tài tinh; 

- Diu hành chi.rong trInh thi du và trao thuâng. 

2. UBND thi xã An Nho'n: 

Chi dao  Phông Vn hóa và Thông tin; Trung tam Van hóa -Thông tin-The thao thj xã 
An Nhon phôi hçip vai Phông Quán 1 The thao và các don vj lien quan chuân bj cac ni 
dung sau: 

a. Cong tác chuin b1 trtroc giãi: 

- Thành 1p Ban T chirc dja phuong; 

- L.p k hoach  chi tit cüa dja phuong v cong tác ti chüc giâi; 

- Chun bj 1ic luqng chuyên mOn, nhãn viên phiic vi, trirc din, am thanh... 

- Phi hqp vOi Ban t chac v cong tác tuyên truyn (treo bang rOn, ca phuón, 
khâu hiu tai  thj trân BInh Djnh; khu virc thi dâu và tuyên truyên trên cac phuong 
tin thông tin dai  chüng cOa tinh và dja phixong. 
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KT. GIAM DOC 
PHO GIAM BOC 

KT. CHU T!CH 
HO CH T!CH 
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b. Cong tác tO chile: 

- Xây dijng chuang trInh và diu hãnh l khai rnc, b mtc giài và trao thuâng; 

- Chun bj bic trao thithng cho các VDV dt thành tIch; 

- Chun bj nhân viên phic vi khai mac, b mc và trao thuâng; 

- Dam bâo cong tác y t, an ninh trt tir trong qua trmnh to chirc giãi. 

- Phi hçip vâi So Van hóa và Th thao dam bão các trang thit bj co sO 4t 
chat thi dâu; 

Trên day là k hoch phi hçip t chirc giái CO vua, Côr tithng Di hi TDTT 
tinh BInh Djnh lan thir IX 11am 2022. SO Van hóa và The thao và UBND Thj xà An 
Nhcin phôi hçTp chi dao  và triên khai thrc hin.I.1, 

Noinl:ân: 
- UBND tinh (d báo cáo) 
- UBND Thj xã An Nhcm (dé p/hcp) 
- Giám doe Si VH&TT 
- Các thánh vien BTC giãi; 
- P.QLTDTF, VP Sâ, KHTC 
- Tf. HL&TDTT; 
- Trung tam VH-TT-TI' An Nho'n; 
- Phong VH&1T An Nhon; 
- LLru: VT. 

Büi Trung Hiêu 
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