
UBND TINH B!NH DNH CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
S. VAN HOA VATHETHAO-UBNDaTAY SON Dc Ip  - Tij do - Hnh phüc 

SO: 44L/KHPH-SVHTT-UBNDHTS Blnh Djnli, ng4,v 4 tháng 4 nám 2022 

KE HOACH PHO! HOP 
To chüc Giai Bong chuyên nü' Di hi The dt•tc the thao 

tInh BInh Dinh lan thO IX närn 2022 

Can cir Quyt djnh s 5371/QD-UBND ngày 29/12/2020 cüa Uy ban 
nhan dan tinh BInh Dnh ye vic ban hành Ké hoch to chc Di hi The diic 
the thao cac cap va Di hi The diic the thao tinh BInh Djnh lan thir IX nArn 
2022; Quyêt djnh so 4740/QD-UBND ngày 29/11/2021 ye vic diêu chinh, bô 
sung kê hoach to chüc Dai  hi The diic the thao các cap và Di hi The d%ic the 
thao tinh Binh Djnh lan thir IX näm 2022; 

Thrc hin Van ban s 302/S\IFITT-QLTDTT ngày 11 tháng 3 näm 2021 cüa Sâ 
Van hóa và The thao ye vic üy nhim dja phucing däng cai to chrc các mOn thi dâu 
trong Chuong trmnh Dti hi The diic the thao tinh BInh Djnh. Sâ Van hóa vâ The thao 
và UBND huyn Tây Son phôi hçip ban hãnh Ké hoach to chrc Giãi Bong chuyên nir 
Dti hi The dic the thao tinh BInh Dnh Ian thir IX näm 2022, ci the nh11 sau: 

I. MUC DCH VA YEU CAU: 

1. Muc dIch: 

- Chào mtirng kS'  nim 47 näm ngày giãi phóng min Nam thng nht dt 
ntthc (3 0/4/1975 - 30/4/2022). 

- Tip tic dy manh  cuc vn dtng "Toàn dan rèn 1uyn than th theo 
grong Bác Ho vi dai".  Phát triên phong trào tp 1uyn bong chuyên nói chung và 
bong chuyên nü nói riêng, tang cut1ng môi quan h doân két gän bó giQa các don 
vj,co quan, to chüc trong tinh, gop phân phic vii d?yi song van hóa, tinh than cho 
quân chUng nhân dan. 

A A 2. Yeu cau: 

- Các don vj tham gia thi du chip hành nghiêm chinh Lut, Diu 1 và cac 
quy djnh cüa Ban TO chrc giâi. Thi dâu trung thirc, nêu cao tinh than doàn kêt, 
h9c hOi 1n nhau dé cüng tiên b. 

- Các thành viên tham dir giãi thrc hin nghiêm tue quy tc 5K cüa Bô Y 
té, báo dam cong tác phOng, chông djch COVID- 19; cOng tác an ninh trt tr, an 
toàn tuyt dOi cho các trn dâu trong suôt qua trmnh to chüc giâi. 

II. TH1I GIAN VA IMA DIEM: 

1. ThM gian: tr 23/4/2022 dn ngày 28/4/2022. 
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- Ngày 20/4/2022: T& 09 gRi 00 dn 11 gi 00 Hçp Trithng doàn, Huân 
1uyn viên bôc thäm xêp ljch thi dâu t.i Phông h9p Trung tam Huân 1uyn và Thi 
dâu The thao tinh. 

- L Khai mac:  Lüc 19 gi 00 ngày 23/4/2022. 

2. Dja dim: Nhà tp 1uyn và Thi du th thao huyn Thy SGn. 

III. CONG TAC TUYEN TRUYEN: 
A A 1. Tuyen truyen trurc quail: 

- Trén triic di.thng quc 1 19 huyn Tây Son, ni dung: "Giái Bong chuyên 
nie Dai hói The diic the thao tinh Bin/i Djnh lan thz IX nám 2022, Th&i gian tIe 
ngày 23/4 - 28/4/2022". 

- Treo c phinm trén các triic dithng chInh Thj trn Phü Phong, huyn lay 

Son vâ khu vlrc dja diem Nhà tp 1uyn và Thi dâu the thao huyn Tây Son 

- TruOc sânh Nhà thi du Th thao huyn Tây Son ni dung: 

"Chào müng các doàn v tham dix Giâi Bong chuyn n Dai  hi Th diic 
the thao tinh BInh Dinh lan thir IX näm 2022". 

- Trong nhà thi du: "Khóe d xây drng và bâo v to quôc!"; "bàn dan 

rèn 1uyn than the theo guong Bác Ho vi dai  !". 
A A A P A A P S F A 2. Tuyen truyen tren cac hç thong thong tin dii chung: Mm phong vien 

Báo BInh Djnh và các báo khác thung trñ tai  BInh Djnh, phóng viên Dài phát 
thanh và Truyên hInh den dir và dua tin khai mac,  diên biên các trn dâu và be 
mac giâi. 

IV. TRANG TRI: 
. A A 1. Nha thi dan huyçn Tay Son 

- Phông chmnh: 

+ Trên cüng giCia phông: hang thir nht: UY BAN Nil-IAN DAN TINIH 
BJNH DINT-I;  hang th(r hai: BAN TO CHU'C DiM HOT THE DITJC THE THAO 
TINT-I B1NH DINH LAN THT IX - 2022; 

+ Gita phông: 

Biêu tuqng Dai  hi Th diic th thao tinh; 

lieu d "GIAI BONG CHUYEN NO' DiM HOT THE DUC TI-IE THAO 
TINH BINH DiNT-I LAN THU IX - NAM 2022". 

+ Di.râi cüng ben phái: Táy San, ngày 23-2 8/4/2022. 

- Ct c To quôc, c Olympic. 

2. Khuôn vjên Nhà thi du: Treo c dào khu vllc Nhà thi dâu. 

V. C€% SO V1T CHAT PHUC VJ THI DAU: 

1. San thi du theo quy djnh cüa Ban T chüc giãi: 

2. B tn khu virc Ban T chirc, giám sat, trQng tài thix k; khu k5 thut. 
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3. Chun bj am thanh và trang thi& bj phiic vi;i thi du. 

4. Chun bj, luâi, bong thi du, bang thay ngisäi, cä biên, chuông, den hi . 

5. B trI bc phn nhät bong, phc vi;! thi dAu. 

VI. PHUC VU KHAI MAC: 

1. Möi dai biu di.r khai mac và xem các trn dâu. 

2. Bang ten don vj di;r khai rnc. 

3. Hoa, c liru nim. 

4. Phân cong ngithi phvc vi; khai mac,  b  mac. 

5. Phãn cong ngu&i diu hành chuong trInh khai mac,  b  mac. 

VII. PHAN CONG TRACH NllIM: 

1. S& Van hóa Va Th thao: 

- Ban hânh Diu 1; xây di;rng k hoach  phi hcip t chüc gi4i; 

- Quyt djnh thành 1p Ban T chirc và Giám sat, trçng tài; 

- Chun bj giãi thixâng, huy chuong cho các di dat  thành tIch.i4i giãi. 

- Don dc kim tra h so và dang k thi du cüa các don vj;' 

- Ph,i hçp vOi don vj dang cai, các don vj lien quan trin khai th chiirc giãi; 

- Xây di;mg maket trang trI khai mac,  b  mac; 

- Xây dçrng di;r toán kinh phi (hcn kInh phi cia tinh,). 

2. UBND huyn Tãy Son: 

Chi dao  PhOng Van hóa và Thông tin; Trung tam Van hóa - Thông tin - The 
thao huyn Tây Son phôi hcip vâi các don vj lien quan chuãn bj các ni dung sau: 

a. Cong tác chun bi tr!r&c giãi: 

- Thành Ip  Ban T chtrc dja phiiang; 

- Lp k hoach  chi tit cüa dja phucing v cong tác t chüc giài; 

- Chun bj li;rc lixqng can b chuyên mon trrc din. am thanh..., nhân viên 
phi;ic vi;i; 

- Lien h giâi thiu ch an, a cho Ban T chüc, Giám sat và tr9ng tài; 

- Thi;rc hin cong tác khánh tit, don tip các dai  biu, Ban T chrc, tr9ng 
tài và các di bong ye tham di;r giãi; 

- Phi hçip v&i Ban To chirc Giâi v cong tác tuyên truyên (treo bang ron, 
cô' phuó'n, kháu hiu tgi thj trán P/ia Phong; khu vrc c!ja diem thi dâu và tuyên 
truyên trên các phu'cing tin thông tin dcii chüng cia tinh và d/a phuttng). 

b. Cong tác t chfrc: 

- Xây di;mg chuong trInh và diu hành chuong trInh khai mac,  b  mac  giâi 
và trao thu&ng; 
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- Chun bj biic trao thithng cho các di dat  thành tIch; 

- Chun bj nhân viên phvc vii khai mac,  b  mac  và trao thithng; 

- Darn bão cong tác y t, an ninh tr.t tir trong qua trInh t chirc giâi; 

- Chuân bj h9c sinh crn bang ten dan vi tham di,r giài; 

- Chun bj bàn gh am thanh và các trang thit bj ca sâ v3t chit thi du; 

Trên day là K hoach phM hçip t chüc Giâi Bong chuyn ni Dai  hi Th 
duc the thao tinh BInh Dinh lan thu IX näm 2022. Sâ Van hóa và The thao và 
UBND huyn Tây San thông nhât giao Phàng Quán l The diic the thao và Trung 
tam Van hóa - Thông tin - The thao huyn phôi hcp vOi các ca quan, dan vj lien 
quan triên khai thirc hin./. 

Büi Van M5 

No'inhin: 
- UBND tinh (de báo cáo) 
- UBND huyn Tây Scm 
- Giám dôc Si VH&U 
- Các thành viên BTC giãi; 
- P.QLTDU, VP Sâ, KHTC 
- iT HL&TDTT 
- Trung tam VH-TT-U lay Son; 
- PhOng VH&TT lay Scm 
-Liru: VT. 
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