
UBND TINH BINH DINH CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
S VAN HOA VA THE THAO Dc Ip - Tr do - Hnh phüc 

S& 305'/KH-SVHTT BInh Li/nh, ngày/tháng 3 nám 2022 

KE HOACH 
•• • - To chirc Giai Viet da Di hçi The dic the thao 

tinh BInh Djnh 1n thu' IX Ham 2022 

Can cü Quyt djnh s 5371/QD-UBND ngày 29/12/2020 cüa 1:Jy ban nhân 
dan tinh BInh Djnh ye vic ban hành Kê hoch to chirc Di hi The diic the thao 
các cap và Di hi The d%ic the thao tinh Bmnh Djnh lan thu IX nàm 2022 và Quyêt 
djnh so 4740/QD-UBND ngày 29/11/2022 ye vic diêu chinh, bô sung Kê hoch 
to chic Di hi The duc the thao các cap và Di hôi The dc the thao tinh BInh 
Djnh lan thu IX näm 2022; 

Can cir Diu 1 s: 106/DL — SVHTT ngày 28/01/2022 cüa Sâ Van boa vâ Th 
thao ye vic ban hành Diêu l Giãi Vit dã Dai  hi The dc The thao tinh BInh Djnh 
lan thi'r IX näm 2022. Si Van hóa và The thao ban hành Kê hoach tO chüc giãi Vit 
dã Di hi TDTT tinh BInh Dinh lan thu IX näm 2022, c11 the nhi.r sau: 

I. MTJC DiCH, YEU CAU: 

1. Mic dIch: 

- Chào mrng k nim 47 nam Ngày giãi phóng hoàn toàri Min Nam th6ng 
nhât dat nithc (30/4/1975 — 30/4/2022); Htrâng ung Lê phát dng Cuc vn dng 
"Toàn dan rèn luyn than the theo girnng Bác Ho vi di" giai don 2021 — 2030 và 
Ngày chy Olympic vi sirc khOe toàn dan näm 2022. Phát hin và tuyên ch9n các 
vn dng viên xuât sac bO sung vào di tuyên tinh BInh Djnh. 

2. Yêu cu: 

- Giãi phãi t.p hccp và thu hut dông dão các 1irc lugng tham gia, c vu cho 
phong trào tp luyn the diic the thao trong các dôi tuçlng và quân chüng nhân dan 
trong tinh. 

- Bâo dam cong tác phông, chng djch và các yêu cu chuyên rnôn, an ninh 
tr.t tr và chOng mçi biêu hin tiêu c1rc trong the thao. Thrc hin dung Diêu l và quy 
djnh cUa Ban To chirc giãi. 

- Các don vj tham dir giâi chU dng trong cong tác phông chng djch covid 19, 
chap hânh day dü các yêu câu cüa BTC ye xét nghim trizâc trong qua trInh thi dâu 
và thirc hin nghiem tüc quy täc 5k cüa B Y tê. 
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II. THI GIAN, LilA DIEM: 

1. Thôi gian: ngày 27/3/2022 

- Thii gian: HQp trisâng doàn, hun 1uyn viên bc thäm xp ljch thi du, cap 
so deo vào lüc 09 gRi ngày 26/3/2022 ti Phông h9p Trung tam Huân 1uyn và Thi 
dâu The thao tinh, so 236 Lê Hông Phong - thành phô Quy Nhcm. 

- Thôi gian Khai mc giãi: lUc 06 giä 00 ngày 27/3/2022. 

2. Oja dim: Quàng trtthng Nguyn Tt Thành, thãnh ph Quy Nhcin. 

3. Quy mô to chfrc: 

+ Các don vj tham gia thi du: gm 11 huyn, thj xã, thành ph, 1irc li.rcing vu 
trang, và các trithng di hçc, cao däng, THPT, THCS các s&, ban, ngành, doàn the 
trén dja bàn tinh. 

* Dr kin khoãng 200 vn dng viên cüa 34 dan vj tham dir giái. 

+ Các don vj tham gia lam nhim vyphc vy liii daAu 

- 20 trQng tài thr&ng, 01 ôtô S& Van hóa và Th thao; 

- 01 ôtô Cong an dn du&ng và 10 mô to Cong an bâo v du?mg chy; 

- Lrc luçing trpng tài lam nhim vi các ch& trên &thng chy, ti dIch và xut 
phát; 

- Lirc hrçing cOng an lam nhim vi bào v các ch6t trên dithng chy; 

- 100 h9c sinh cm c?i dào phiic vi khai mc giái và bão v du&ig chy. 

- 10 nhân viên phiic vii giái; (phiic thi d.u, 1 khai mac, b mac..) 

- 05 h9c sinh mc trang phic áo dài phiic vii (1 khai mac,  b  mac..) 

- 01 xe clu thuang; 01 t y th trén dung chay và 01 th y t tai  dIch. 

III. CONG TAC TUYEN TRUYEN, TRANG TRI 
1. Tuyên truyn bang khu hiu, cô' phtr&n, c?r hi: 
a. N5i dung khdu hiu khu vc t chic khai 

- Câu 1: "Toàn dan rén 1uyn than th theo gucing Bác H vi dai"; 

- Câu 2: "KhOe d xây drng và bão v t quc"; 

- Câu 5: "Hay chung tay vi th hrc, tAm vóc con nguYi Vit Nam"; 
- Câu 6: "KhOe d 1p nghip và gif nithc"; 

- Câu 7: "Chào mimg k' nim 47 näm Ngày giái phóng tinh BInh Djnh 
(31/3/1975-31/3/2021)" 

- Chào mrng k' nim 76 näm Ngày Th thao Vit Nam (27/3/1946 -27/3/2022) 
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b. Treo càphztó'n, bang ron trên các tuyé'n du'ông trong thành pM Quy Nhoi'z. 
- Phuàn: kIch thuc im x 2m; 
- Bang ron: kich thuOc im x lOm; 

- Phông khai mac:  kich thi..thc Sm x lOm (co makét riêng) 
- Cng hai xut phát. 
2. Tuyên truyn trén báo dài và thông tin di chüng 
Mi phóng viên Báo BInh Djnh, Dài Phát thanh và Truyên hInh BInh Djnh và 

phóng viên các báo trung i.rang thi.r&ng trü tai  dja phuang den dir và di.ra tin. 

IV. W S ViT CHAT 
1. Lap dt san khu và phông hu có trang trI; 
2. Lp dt cng hoi xut phát; 

3. Am thanh phiic vii cong tác t chüc; 
4. Bàn gh dai biu; 

5. Bang ten và h9c sinh cm bang ten các dan vj tham gia; 

6. Ni.thc ung phiic vi dai  biu; 

7. Ci xu.t phát. 

8. Ci dào và hçc sinh c.m c dào 

V. CONG TAC PHOI HP: 

1. Sâ Van boa và Th thao phi hqp vOi các co quan, dan vj lien quan t chirc 
Giài Viêt dã Dai hôi The due The thao tinh BInh Dinh lan thir IX nàm 2022 dam bâo 
an ninh, y tê và thi dâu, ci,i the nhu sau: 

- Lp Dir toán kinh phi và K hoach phân cong nhim vi cong tác to chirc. 

- Thrc hin cong tác tuyên truyn trrc quan (phông, bang ron, cô phuân...); 

- Phát hành giy mäi dai  biu dn tham dir chuang trInh. 

- Chuân bj ni dung kjch bàn t chirc 1 khai mac  và b mac... 
- T chüc thi du các ni dung theo diu 1 giãi 

2. UBND thành ph Quy Nhan: phi hqp vói Sâ Win boa và Th thao trong cOng 
tác tuyen truyên trirc quan trên dja bàn thành phô; chi dao  các 1irc lung chirc nang tham 
gia giU gin trt tir, 4 sinh môi tnr&ng, cành quan &ring phô sach  dp trong thô'i gian tO 
chi'rc và Chi dao  Cong ty Cong viên cay xanh và chiêu sang do thj thành phô Quy 
NIiorn dam bâo nguôn din và dja diem to chüc. 

3. Lirc krçing vO trang: B chi huy quân s1r tinh, B di biên phông tinh phM hqp 
huy dng can b, chiên si tham gia; 

4. Cong an tinh phi hçip trong cOng tác dam bão an ninh trt tlr, cháy n và huy 
dng can b, chiên sT tham gia; 

5. S Giáo diic và Dào tao:  phi hqp chi dao  các tnrng ci'r hrc krqng bce sinh 
tham gia giâi. 
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6. Các Tnr&ng Di h9c, Cao ding trén dja bàn tinh: phi hqp cü lixc hrçing sinh 
viên tham gia giài; 

7. Dài Phát thanh và Tmyn hInh tinh, Báo BInh djnh phi hqp dua tin, tuyên 
truyên ye cong tác to chirc. 

8. Cong ty Din 1rc BInh Dnh phi hçp b tn dam bâo ngun din t& nht d 
phic vii cong tác to chirc. 

9. Sâ Y t phi hcxp chi do Bnh vin dakhoa tinh cr b phn y t ph1ic vit 
cong tác to chüc và huâng dan cong tác phông chông djch covid 19. 

10. Si Tài chInh phi hçTp vói S& Van hóa và Th thao v thm djnh dir toán Va 
thông nhât kinh phi to chüc. 

VI. TO CHU'C THçC HIN: 

1. Phông Quãn 1 Th diic th thao: 

- Ltp dir toán kinh phi và k hoach t chüc chi ti&; 

- Phi hcip vri các don vj thirc hin cong tác tuyên truyn trrc quan (phong, 
bang rOn, c phuóm..); 

- Tham muu lath do s& mi các cci quan, ban ngành phi hcp cir 1irc krqng 
tham gia; 

- Tham mu'u lành dao  Sâ phi hçip Cong an tinh và S& Y t dam bào an toàn 
si'rc khOe thi dâu và an ninh trt t1r trong qua trInh to chuxc; 

- Chun bj ni dung chixong trInh kjch bàn l khai mc và b mc trao ththng. 

2. Van phOng S&: 

- Chun bj phông hçp Ban th chirc, in n tài 1iu, phát hành tài 1iu phiic vi 
cong tác to chIrc. 

- Chun bj giy miii (mdi lânh dao  tinh,  dai  biu các sO ban ngành tham di,r và 
báo, dài den digT và dua tin; 

- Chun bj kinh phi và thanh quyt toán theo dir toán phê duyt cüa lanh dao  sâ. 

3. Phông K hoach Tài chinh: 

- Thm djnh d toán kinh phi trInh lânh dao  S& phé duyt. 

4. Trung tam Hun 1uyn và Thi du th thao tinh: 

- Chun bj các bang ten các don vj tham gia. 

- Diu dng hçc sinh cAm bang ten và c dào. 

- Cir nhân viên phiic vii cong tác t chüc 1 khai mc và trao thiiOng; 

- ChuAn bj 200 si deo cüa 4n dng viên và 34 bang ten các doàn. 

- Diu hành chuong trinh 1 khai mc và trao thu&ng; 

- Tiêp nhtn h so Thng k tü Phông Quãn 1 TDTT chuyên giao t chüc hçp 
chuyên môn, bôc thãm, xêp ljch thi dãu, cap so deo cho các don vi tham dr giái; 
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KT. GIAM DOC 
PHO GIAM DOC 

Bài Trung Hiu 

- Lp danh sách trçng tài, tp hun, phân cong nhim v%1 cii th, tng hqp kt 
qua báo cáo Ban tO chüc; 

- Chun bj c và sung hcyi xut phát. 

Trên day là k hoch phân cong t chüc Giãi vit dâ Dai  hi Th diic th thao 
tinh BInh Djnh lan thir IX näm 2022 dê nghj các dcm vi lien quan phôi hçip thirc 
hiên./. 

Ncin!zin: 
- UBND tinh (débao cáo); 
- Länh dao S& (dê báo cáo); 
- Cong an tinh; S Y t 
Cty Din Ic BInh Djnh; 
Sc GD&DT, S& Tâi chInh; dê P/h); 
B CHQS, BCH BDBP tinh 
Các tnr&ng Dai h9c, cao clang 
- Trung tam HL&TDTT; 
- Phông QL TDTIT;KH-TC 
- Các thành vién BTC giãi; 
- Luu VT.  
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