
UBND TINH B1NH DINH CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIIT NAM 
SO VH&TT — UBND HUYN TUY PHIfOC Dc 1p  - hr do - Hnh phüc 

S:335/KHPH — SVHTT-UBNDHTP BInh Djnh, ngày 24 tháng 3 nàm 2022 

KE HOACH PHOI HP 
Ti chtic giãi Bong bàn, Cu lông Dii hi Th diic th thao 

tinh Blnh Dinh In thIr IX nãm 2022 

Can cü Quyt djnh s 5371/QD-UBND ngày 29/12/2020 cüaUy ban nhân 
dan tinh BInh Dinh ye viêc ban hành Kê hoach to chic Dai hi The due the thao 
các cap và D.i hi The dic the thao tinh BInh Djnh lan thir IX näm 2022 

Can cü Quyt djnh s 4740/QD-UBND ngày 29/11/2021 ye vic diêu 
chinh, bô sung kê hoach  to chrc Di hi The di1c the thao các cap và Di hi The 
due the thao tinh BInh Dinh lan thu IX näm 2022; 

Can cü Diu l s 426/DL - SVHTT ngày 31/3/2021 cüa Sâ Van hóa Va The 
thao ye vic ban hành Diêu l Giâi Bong bàn, Câu lông Di hi The dic The thao 
tinh Bmnh Djnh lan thiLr IX nàm 2022. 

S& Van hóa và Th thao phi hçip vâi UBND huyn Tuy Phuâc ban hành K 
hoach to chirc giái Bong bàn, Câu lông Dti hi The diic the thao tinh BInh Djnh lan 
thu IX näm 2022, cii the nhu sau: 

I. MUC filCH — YEU CAU 

1. Miic dIch 

Chào mi'rng k' nim 47 näm Ngày giãi phóng min nam thng nht dt nuóc 
(30/4/1975-30/4/2022). KS'  nim 136 näm Ngày Quôc tê lao dng01/5/1886 - 
01/5/2022;Tiêp tie day manh  phong trào "Toàn dan rèn luyn than the theo gi.rong 
Bác Ho vT dai"  trong mi tang lOp nhân dan, trong các dôi ti.rqng h9c sinh, sinh viên, 
cong nhân viên chirc - lao dng, hre lucing vu trang trong toàn tinh. 

- Tip tiic phát trin phong trào tp luyn mon Bong bàn, Cu lông trong toàn 
tinh và qua thi dau, phát hin nhctng v.n dng viên xuât sac bô sung các lOp näng 
khiêu và di tuyên cüa tinh. 

2. Yêu cu: 

- Giâi phài tp hçip và thu hut dOng dão các lirc liiçing tham gia, eô vu cho 
phong trào tp 1uyn the dc the thao cUa quân chüng nhân dan trong tinh. 



- Bào dam cong tác phông, chng djch và các yêu cu chuyên môn, an ninh 
trt tr và chông mçi biêu hin tiêu clrc trong the thao. Thrc hin dñng Diêu 1 và 
quy djnh cüa Ban To chrc giãi. 

- Các d0n vi tham dir iãi chü dng trong cong tác phông chng dch covid 19, 
chap hành day dü các yeu câu cUa BTC ye xét nghim truOc trong qua trInh thi dâu 
và thirc hin nghiêm tic quy tàc 5k cüa B Y te. 

II. THUI GIAN - lilA DIEM 

1. Thôi gian: tr 11/4/2022 dn ngày 15/4/2022. 

2. Da  dim: Nba thi du da näng Trung tam Th diic Th thao Ha Thanh, thj 
trân Diêu TrI, huyn Tuy Phthc 

* N3i dung chwcrng trinh: 

- Ngày 11/4/2022 

+ Ti'x 08 gi 30 dn 11 gi& 00 h9p Trithng doàn, Huan luyn viên bôc thäm 
xêp ljch thi dâu ti Trung tam Huân luyn và Thi dâu the thao tinh, 236B Lê Hông 
Phong, thành phô Quy Nhan. 

+ 14 gi?i 30 phüt on djnh to chüc 

+ 15 giô 00 khai mc giái ti Nhà thi du Trung tam Th dic th thao Ha 
Thanh, thj trãn Diêu TrI, huyn Tuy Phithc. 

+ Ngày 15/4/2022 

+ 11 gi 00 Be mc giãi 

III. CONG TAC TUYEN TRUYEN 

- Tuyên truyn trên dài phát thanh và truyn hInh tnthc và dn khi k& thüc giãi; 

- Tuyên truyn trrc quan: bang bang rOn, Ca phuOn trên các trjc dithng chInh 
thj trân Diêu TrI và khu vljc ti Nba thi dâu Trung tam The diic the thao Ha Thanh, 
huyn Tuy Phi.rac. 

W.CaS%V4TCHATPHUCVVTHIDAU 

1. San cu lông, bong bàn theo quy djn}i cüa Ban T chirc giâi. 

2. B trI khu virc Ban To chirc, giám sat, trQng tài, thu k. 

3. Chun bj am thanh và trang thit bj phuic v11 thi du. 

4. ChuAn bj, luéd, cu, bong thi dAu... 

5. B tn nguai phiic vui thi dâu. 

V. PHUC VtJ KHAI MJlC: 

1. M?yi daj biéu du khai mac và xem các trân dâu. 

2. Bang ten dan vj dur khai mac. 



3. Hoa, c luu nim. 

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

5. Phân cong ngxi diu hành chiiong trInh khai mac,  b  mac. 

VI. PHAN CONG TRACH NHIM 

1. S& Van hóa và Th thao 

- Ban hành Diu 1; xây drng K hoach phi hop t chüc giâi. 

- Quy& djnh thành 1p Ban t chirc và Giám sat, trçng tài. 

- Chuân bj giãi thisâng, huy chtrong cho các VDV dat  thành tIch tai  giâi. 

- Don dc kim tra h so và däng k thi du cüa các don vj. 

- Phi hop vâi don vj dang cai, các don vj lien quan triên khai k hoach to 
chrc giái. 

- Xây dirng maket trang trI 1 dài khai mac,  b  mac. 

- Phi hop vi các don vj lien quan và UBND huyn Tuy PhuOc dam bão các 
trang thiêt bj co s& vt chat thi dâu. 

- Xây dirng dir toán kinh phi t churc giái. 

2. UBND huyn Tuy Phtro'c 

Chi daoPhàng Van hóa và Thông tin; Trung tam Van hóa -Thông tin-Th thao huyn 
TuyPhuóc phôi hop vói Trung tam The diic the thao Ha Thanh và các don vj lien quan 
chuân bj các ni dung sau: 

a. Cong tác chun bi  trtroc giãi 

- Thành 1.p Ban To chüc dja phuang. 

- Lp k hoach  chi tit cUa dja phuong v& cong tác phôi hop to chiic giãi. 

- Chu.n bj 1irc lucmg chuyên môn, nhân viên phc vi, trirc din, am thanh... 

- Phi hop vâi Ban T chrc v cong tác tuyên truyn (treo bang ron, c1, 
phuàn, khãu hiu tai  thj trân Diêu TrI; khu vrc nhà thi dâu vã tuyên truyên trén các 
phiiong tin thông tin dai  chüng cüa tinh và dja phi.rong. 

b. Cong tác t chu'c 

- Xây dmg chuong trInh và diu hành l khai mac,  be  mac 

* Chucrng trinh L khai mac: 

+ Chào C 

+ Tuyên b l do, gii thiu dai  biu; 

+ Phát biu khai mac  cña Tnthng Ban t chirc giái (lãnh dao  S& VH&TT) 

+ Phát biêu chão mrng (länh dao  UBND huyn Tuy Phixcc); 



+ Tang hoa và th km nim cho don vj Thng cai 

+ T.ng hoa và th cho các dorn vi tham dij 

* L B mic giái và trao thu&ng: 

+ Tuyên b l do, giài thiu dai  biêu; 

+ Cong b kt qua 

+ Miii lãnh do S& VH&TT và lãnh do UBND huyn Tuy Phisâc trao huy 
chucng và tiên thuâng cho các VDV dt giâi ô ti.img ni dung thi dâu; 

- Chun bl biic trao thu&ng cho các VDV dt thành tIch. 

- Chun bj nhân viên phc vt khai mac, b mc và trao thuâng. 

- Dam bão cong tác y t, an ninh tr.t ti,r trong qua trinh t chirc giãi. 

- Chun bj 20 hçc sinh cm bang ten và 30 h9c sinh cAm cô dào. 

- Ph& hcip vâi Sâ Van hóa và Th thao dam bâo các trang thit bj co s& vt 
chat thi dâu. 

Trên day là kê hoch phân cong nhim vi1 t chüc giài Bong bàn, CAu lông 
Dai hi TDTT lan thr IX näm 2022. S Van boa và The thao và UBND huyn Tuy 
Phuàc phôi hcip chi do và triên khai thiic hin./.4.— 

KT. GIAM DOC 
PHOGIAMDOC 

Bãi Trung Hiu 

lVoi n/ian: 
- UBND tinh (dé báo cáo); * 
- UBND huyn Tuy Phi.rrc (de p/hcp); 
- Giám dc Sâ VH&TT; 
- Các thành vién BTC giâi; 
- VP Sâ, PhOng KHTC; 
- iT HL&TDTT, 
- Phong VH&TT huyn Tuy Phizàc; 
- Trung tam VH-TT-TI' huyn Tuy Phtxóc; 
- Ltru: VT.QLTDTF 
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