
UBND TINH TUYEN QUANG CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
S VAN HOA, mE TIIAO Dc 1p - Tir do - Hanh phñc 

VA DU LICH 

St: / KH-SVHTTDL Tuyên Quang, ngày 22 tháng 5 nám 2020 

KE HOICH 
To chüc giãi Bong chuyn ho'i tinh Tuyên Quang nãm 2020 

Thirc hin Quyt djnh s 468/QD-UBND ngày 16/12/20 19 cüa Uy ban nhân 
dan tinh Tuyên Quang ye vic giao chi tiêu kê hoach  phát triên kinh té - xâ hi và 
dir toán ngân sách nba nuâc näm 2020; 

Can cü Diêu 1 so 395/DL-SVHTTDL ngày 22 tháng 5 näm 2020 cüa S Van 
hóa, The thao và Du ljch ye vic to chüc giãi Bong chuyên hoi tinh Tuyên Quang 
näm 2020; 

Si Van hóa, The thao và Du ljch ban hành Kê hoach  giài Bong chuyên hoi 
tinh Tuyên Quang nhu sau: 

I. MIJC IMCH, YEU CAU 
1.MiicdIch: 
Tao khI the thi dua sôi nôi, 1p thành tIch chào mfrng Dai  hi dâng b các cp, 

tiên tâi Dai  hi  dai  biêu toàn quôc lan thir XIII cüa Dàng. Tiêp tVc  thirc hin cuc 
vn dng "Toàn dan rèn luyn than the theo guong Bác Ho vi dai";  day  math 
phong trào tp 1uyn mon bong chuyên hoi trên dja bàn toàn tinh, gop phân nâng 
cao sirc khOe, tang cuing the 1irc cüa mçi ngi.thi dé phiic vii cong tác, h9c tp, lao 
dng san xuât. Thông qua giái, tuyên chçn duqc các 4n dng viên xuât sac cüa 
tinh tham gia các giãi khu virc và toàn quôc. 

2. Yen câu: 
- To chirc giãi tü co s& den cp tinh, dng viên, thu hiit dông dão mci dôi 

tizcing tham gia tp 1uyn và thi dâu. 
- Cong tác t chirc giâi phãi dam bão an toàn, tit kim, hiu qua, dung Lu.t, 

Diêu 1 và chông mi biêu hin tiêu circ trong thi dâu. 
- Các di bong tham gia giái phãi chip hành nghiêm tue Lut, Diu 1 va các 

quy djnh cUa Ban To chüc. 
II. THI GIAN, DIA DIEM, NQI DUNG 
1. Thô'i gian thi dan: 
- Tü ngày 18/6 den ngày 21/6/2020. 
- Khai mac:  7gii 30 phüt ngày 18/6/2020. 
2. DIa  dim: Trung tam Van hóa, Th thao thanh thiu nhi tinh Tuyên Quang 

(dja chi: di.thng Nguyn Van Linh, phu?ng Phan Thit, thành ph Tuyên Quang). 
- Hp chuyen môn: 14 gi 30 phüt ngày 17/6/2020 tai  Hi tru?mg tng 2, Si 

Van hoá, The thao và Du ljch tinh Tuyên Quang. 
3. Nçn dung thi dan: 
T chirc thi d.0 02 ni dung: 



- Dôi nui 45 tui tr1 len (sinh tr 1975 tr v truc) 
- Dôi nam 50 tui tr& len (sinh tü 1970 trà ye tnróc) 
IV. CHIf€fNG TRINH HOAT BONG CUA GIAI 
1. Khai mac: 7 gi 30 phüt, ngày 18/6/2020: 
- On djnh t chic. 
- Tuyên bô l do, giâi thiu di biêu. 
- Phát biu khai mac. 
- Lyi hira cüa vtn dng viên. 
- Tuyên th cUa trçng tài. 
- Lãnh dto Ban T chi'rc giãi trao c km nim, boa cho các doàn tham dir giâi. 
- Thông báo chucing trInh va thi du. 
2. To chfrc thi du: 
Thi du theo ljch cüa Ban To chüc. 
3. Be mc: 
- Thông báo kt qua chuyên mon. 
- Ban To chüc trao c, huy chuang và tin thung cho các di dot giãi. 
V. TO CHI5'C THVC HIN 
1. Phông Quãn 1 The diic th thao: 
- Xây dirng diu l, k hoach,  l.p dir toán kinh phi; tham muu cho Lãnh dao  Sâ 

thành 1p Ban T chirc, các tiu ban chuyên mon và các van bàn lien quan den qua 
trInh t chüc giâi. 

- Len ma két và thirc hin các ni dung trang trI khánh tiêt trong Lê khai mic, 
b mac  và khu virc t chüc giài, các bang zôn tuyên truyên trong giãi. 

- Dn chuang trInh và chun bj bài khai mac  giài. 
- Chun bj buy chuang, c? km nim, c1 thuO'ng, biên ten doàn ph1ic vti khai mic 

và b mac  giài; phi hçp vói Van phông to chüc trao huy chu(mg. 
- Nhn dang k thi du cüa các doàn; phii hçp vi Thanh tra Si kim tra 

nhân sir theo Diêu l quy djnh; chü trI cuc hp chuyên mon vâi các doàn. 
- Phi hçp vi Trung tam Hun 1uyn và Thi du the diic th thao tp hun tr9ng 

tài; hçp chuyên mon vâi các doàn, cir và phân cong trçng tài diêu hành giãi. 
- Xây dirng chuo'ng trInh khai mac,  b  mac  giâi, ljch thi du, chun bj biên 

bàn, bong thi dâu và dieu hành tO chüc thi dâu, tong hçip và báo cáo ket qua cong 
tác to chirc giãi. 

- Phi hqp vâi Trung tam Van boa, Th thao Thanh thiu nhi tinh b tn dja 
diem don dai  biêu trong Lé khai mac,  b  mac  giài; chuân bj diing cii, trang thi& bj, 
san bãi dam bào cho thi dâu, gôm: Trang am, ba dài phic v khai mac,  b  mac  và 
tO chic thi dâu; bàn ghê phic vi khai mac,  be  mac;  bàn gh lam vic cUa trçng tâi. 

2. Van phông S: 
- D kiên danh sách, chun bj giy mi dai  biu, don dai  biu dir L khai mac, 

be mac. 
- Tham mini cho lãnh dao Sâ d nghj các ci quan: y t; cOng an và Cong ty 

Din birc Tuyên Quang có các bin pháp dam bão cho cOng tác t chüc giài din ra 
an toàn, dat  ket qua. 

2 



- Lien h ncii an nghi cho các doàn tham dir giài (nu các doàn có yêu cu). 
- Phân cong 01 can b phiic vii nuâc các cuc h9p và các ngày thi du, phô to 

biên bàn, ljch thi dâu, dóng giài thu&ng, chuân bj boa, khay trao giãi và ci:r 04 can 
b nü phiic vi ngày khai mac  và be mac  giãi. 

- B trI xe ô to và lái Xe, 01 ngui phic vi trong su& thii gian t chüc giãi. 
3. Phông Kê hotch Tài chInh: 
- Thrn djnh d? toán kinh phi kp thi phiic v1i giãi. 
- Hrnng dn các b phn, cá nhân có lien quan hoàn thin h so', thU tc và 

thirc hin thanh, quyêt toán kinh phi theo quy djnh. 
4. Thanh tra S&: 
Phôi hcp vài Phông Quin l The dye the thao kiêm tra nhân s1r theo Diu l quy 

dinh. Kiêm tra các diêu kin ye chuyên môn, giám sat cong tác tO chirc thi du. 
5. Trung tam Huân 1uyn và Thi dan th dçic th thao tinh: 
- Phi hqp vâi Phông Quãn l The diic th thao tp hun và phân cOng tr9ng 

tài diêu hành giãi; hp chuyên mon vi các doàn, bôc thäm, xep ljch. 
- Chu trách thim diêu hành toàn b cOng tác tr9ng tài, tO chüc các ni dung 

thi dâu theo ljch cUa Ban To chác; xác djnh kêt qua các trn dâu và xep hang toàn 
doàn cUa giài. 

6. D nghj Trung tam Van hóa, The thao thanh thiu nhi tinh: 
Tao diu kin ye dja diem, các trang thi& bj, dçing cij, bàn gh, trang am, ba 

dài phic vii lé khai mac,  be  mac  và dja diem to chUc thi dâu giài bong chuyên hoi 
tinh Tuyên Quang, näm 2020.!. 

Nol nhIn: 
- Lãnh dao So' (c/d); 
- Van phông, Phông KHTC, PhOng QLTDTT, 
Thanh tra Si, Trung tam HL&TD TDTT tinh, 
- Trung tam VAn hóa, TT TTh tinh (p/h); 
- Li.ru VT, QLTDTT. 

KT. GIAM DOC 
PHO GIAM DOC 

Nguyn Van Hôa 
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