
UBND TINH BtNH DJNH CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
sO VAN HOA VA THE THAO Dc Lp - Tr do - Hnh Phüc 

S /KH-SVHTT BInh Dinh, ngày tháng nám 2021 

KE HOACH 
To chtrc giãi Bida Dai hi The dic th thao tinh BInh Dnh lan thu IX 11am 2022 

Thirc hin Quyt djnh s 5371/QD-UBND ngày 29 tháng 12 näm 2020 cüa 
IJBNID tinh BInh Dinh ye viêc ban hành Ké hoch to chüc Dii hi The diic the thao 
các cap và Dti hi the due the thao tinh Binh Djnh lan thir IX näm 2022. 

Can cü Diêu 1 so 143/DL-SVHTT ngày 27/01/2021 cüa S Van hóa và Th 
thao ye vic ban hành Diêu 1 to chüc giãi Bida Di hi The d%ic the thao tinh BInh 
Dinh lan thuir IX nãm 2021. S& Van boa và The thao ban hành Kê hoch Bida Dai hi 
The d1ic the thao tinh BInh Dinh lan thu ix näm 2022, cii the nhu sau: 

I. MIJC DCH, YEU CAU: 
1. Miic dIch: 

Chào murng k nim 90 näm Ngày thành ltp Doàn thanh niên cong san Ho ChI 
Minh (26/3/1931-26/3/2021); k' nim 75 näm ngày The thao Vit Nam (27/3/1946-
27/3/2021); chàomtrng k' nim 46 näm ngày giãi phóng tinh BInh Djnh (3 1/3/1975-
31/3/2021) và tiên tOi k' nim 46 näm ngày giãi phOng hoàn toàn mien Nam thông 
nhât dat nuâc (30/4/1975-30/4/2021). Tiêp tiuc hu&ng uirng cuc vn dng "Toàn dan 
rèn luyn than the theo gilcYng Bác Ho vi di"; 

2. Yen cu: 

Cong tác t chuirc phâi dam bão các yeu cu v chuyên môn, an ninh, trttu, an 
toàn tuyt dôi, phông chông djch bnh và chông mçi biêu hin tiêu circ trong the thao, 
thirc hin dung Diêu 1, các quy djnh cüa Ban to chuire. 

II. THO! GIAN, DIA  DIEM, 
1. Thôi gian thi du: tü ngày 23/3/202 1 - 27/3/202 1. 
- Hçp chuyên môn, b& thäm xp ljch thi du hire 09 giô 00 ngày 23/3/2 021 ti 

phông h9p Trung tm Huân luyên va Thi dâu the thao, so 236B Lê Hông Phong, Tp Quy 
Nhan (thay giây môi). 

- Khai mc giãi: 8h00 ngày 24/3/2021 

2. Dja dim: thành ph Quy Nhn. 

III. DO! TU'€NG THI DAU: 



- Tham dir giài bao gm: 11 huyên, thj xä, thành ph; các 1irc luçing vu trang (B 
Chi huy Quân sir tinh; B di Biên phông tinh; Côngan tinh) Các truàng dui hçc, cao 
dang. Môi don vj dixçic cü mt di tuyên tham dir gôm: 01 tnthng doàn, 02 HLV và 
06 VDV thi dâu theo quy djnh. 

IV. NQI DUNG THI DAU: 
Carom 01 bang: (don) 

+ Vông 1oii: 80 dim/25 luot co/ivan. 

+ Ban kt và chung kt: 100 dimI25 1uçt co/i van. 

Carom 3 bang:  (don) 

+ Vông loai: 25 dim135 luot co/ivan. 

+ Ban kt và chung kt: 30 dimI40 luot co/ivan. 

Carom tir do: (don) 
+ Vông 1oti: 120 dimI25 luot co/ivan. 

+ Ban kt và chung kt: 150 dimI25 luçit co/ivan. 

Mi don vj duc däng k tham gia ti da 02 Vf)V cho tfrng ni dung; môi 
VDV chi dugc däng k thi dâu 01 nôi dung, cho 01 don vj; BTC giài chi to chirc các 
ni dung có tU 03 dan vj tth len. 

V. CONG TAC TUYEN TRUYEN, TRANG TRI: 

1. Tuyên truyên: 

- Treo c phurn tuyên truyn cho giài trên các tuyên dithng chInh tti thành ph 
Quy Nhan. 

- Treo bang ron truóc dja dim t chüc ni dung: "Chào mrng các VDV ye 
tham dir giài Bida Dti hi The ditc the thao tinh BInh Djnh lan thu IX näm 2022". 

- Mt panô lan dirng tri.róc cng chInh dja dim t chirc: ghi ten các don vj ye 
tham dir giãi và ljch thi dâu: 

- Mi báo, dài phát thanh va truyn hlnh dn dtr dua tin tuyên truyên cho giài. 

2. Trang trI: 

- Phông khai mac, b mac (co meket riêng) 

VI. C S VAT CHAT PHVC VU THI DAU: 

1. Bàn thi du theo quy djnh cüa Lut (04 bàn lan, và 03 bàn nhO theo TCTD); 
Phãi dam bão ye yêu to k' thuât, không do vênh, bang cüa bàn thi dâu phãi chuân ye 
chiêu cao, dO bó, dO thäng... 

2. Bi phiic vi thi du ni dung 03 bang và 01 bang thi dAu bi sao, dung tiêu chuân 
quôc gia; The loti tir do, thi dâu bi 61,5mm. 



3. Bô trI bàn, gh khu C: Ban t chüc, giám sat, thu k, trçng tài theo quy 
djnh cüa Luât thi dâu. 

4. Dam bào am thanh, ánh sang phiic vi thi du dung theo 1ut và diu l. 

5. M6i bàn thi du b trI 02 gh và 01 bàn cho VDV. 

VII. KINH Pill THVC HIN: 

Kinh phi thiyc hin: Ti'i ngun kinh phi sçrnghip Th ditc th thao 11am 2021. 

VIII. MIEN TH1JONG: 

Ban t chirc trao buy chuang, giy chüng nhn và tin thithng cho các ni dung 
dtt thành tIch nhât, nhI, ba. 

IX. TO CHTC THIJC ifiEN: 

1. Phông Quãn 1 TDTT: 

- Sotn thão Diu l; xay drng k hoch và 1p  dr toán kinh phi t chiTrc; 

- Tng hçip và kim tra h sa däng k thi du cüa các dan vj; 

- Kim tra cong tác chu.n bj, ca s 4t chit phiic vii giãi; 

- Tham muu lânh dto s mi Cong an, Y t phi hçip cü hrc luçmg phiic vii 
cong tác to chüc giãi. 

- Chu,n bj c?i lu'u nim, c, boa, buy chucing, tin thithng theo diêu 1 giãi. 

- Tham muu lânh do Si thành 1p  Ban t chüc, tr9ng tài diêu hành giái. 

- Tham gia va thrc hin các thim vi khác do Trung BTC giãi phân cOng. 

2. Van phông Sir: 

- Chun bj phông hp Ban t chüc 

- In n tài 1iu, phát hành tài lieu phiic v1 giãi theo yêu c.0 cüa BTC. 

- Chuk bj giy mi (mdi lânh do tinh, d.i biu các s ban ngành tham dir lê 
khai mic, be mtc và báo, dài PTTH den dr và dua tin tuyên truyên cho giãi;). 

- Chun bj kinh phi và thanh quyt toán tbeo dir toán phê duyt cüa lành dio sâ. 

- Tham gia và thuc hién các nhim vi khác do Trixing BTC giài phân cOng. 

3. Phông Ké hoich Tài chinh: 

- Thm djnh di,r toán kinh phi t chIrc giài và trInh lânh dto sâ phé duyt. 

4. Trung tam Huãn 1uyn vã Thi dâu the thao tinh: 

- Diu hành chuong trinh l khai mtc, b mtc và trao thu&ng. 

- To chuc t.p hun va phân cong tr9ng tài diu hành các trn thi dâu; 

- Chun bj phông hçp va diu hành cuc h9p chuyên mon bc thäm xêp ljch; 



- Lam các bang ten trng tài và các dan vj tham dtx giài. 

- Chun bj ngixñ phiic vii 1 khai mtc và b mtc trao giâi thi.i&ng. 

- Tng hap k& qua, báo cáo BTC. 

- Tham gia và thirc hin các nhim vi khác do Tru&ng BTC giái phân cong. 

Trên day là k hotch th chüc giài Bida Dti hi Th diic the thao tinh Binh Djnh 
lan thu LX 11am 2022, dê nghj các thành viên Ban to chüc và các dan vj lien quan phôi 
hap thirc hin./a/ 

GIAM DOC 
No'i nhân: 

- UBND tinh (d báo cáo) 
- Lành dao Sâ; 
- Cong an tinh 
- Bênh viên Da khoa tinh; 
- Trung tam HL&TDTT; 
- Thãnh vién BTC giái; 
- Phông QL TDTT. 
-LmiVT 

Ta Xuân Chánh 
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