
UBND TINH TUYEN QUANG CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
SOVANHoA,mIETHAoVADUL!CH DQc1p-Ttido-Hnhphüc  

S6: /KH-SVHTIDL Tuyên Quang, ngày 10 tháng 9 nãm 2020 

KE HO3CH 
Tham gia giãi Bong chuyên hol trung cao tuôi toàn qu6c 

lan thur VII, nam 2020 Cup D9ng Lure 

Can cü Quyt djnh s 468/QD-UBND ngây 16/12/2019 cüa Uy ban nhân 
dan tinh Tuyên Quang ye vic giao chi tiêu kê hoch phát triên kinh tê - xä hi và 
dir toán ngân sãch nhà nuâc näm 2020; 

Can cir Diu 1 si 09/DL-LDBCVN ngày 13/2/2020 cüa Lien doàn Bong 
chuyn Vit Nam ye vic to chirc giãi Bong chuyên hoi trung cao tuôi toàn quOc 
lan thu VII, näm 2020 Ciip Dng L?c; 

Can cü Cong van so 05/TB-LDBC-2020 ngày 06/3/2020 cUa cüa Lien doàn 
Bong chuyên Vit Nam ye vic diêu chinh thai gian tO chüc giãi Bong chuyên 
hol khu vuwvj phIa bäc näm 2020; 

Si Van hóa, Th thao vâ Du ljch xây drng K hoch tham gia thi du giâi Bong 
chuyn hoi trung cao tuôi toàn quôc lan thir VII, näm 2020 COp Dng L'çrc, nhix sau: 

I. MJC Di CH, YEU CAU 
1. Muc dIch: 
Nhm thOc dy phát trin các mon th thao nói chung và phong trào mon Bong 

chuyn hai trong tinh và các tinh trong khu we; tang cithng giao hru, trao di kinh 
nghim giüa các vn dng viên d nâng cao trInh d chuyên mon và tang cung méi 
quan h doàn kt, hqp tác gtn bó gicta các dja phucmg. Gop phn quãng bá, giâi thiu 
hInh ánh v mãnh dt và con ngi.thi Tuyên Quang vri mi nguêd. 

2. Yêu cu: 

T chtrc tuyn ch9n 4n dng viên tham gia phãi dam bão theo dOng các ni 
dung thi du trong Diu l giái. 

Thrc hin t& vic quãn 1, to cht'rc tp 1uyn và chun bj các di&u kin chuyên 
mon tham gia thi du dam bão an toàn, hiu qua, dOng quy djnh. 

II. THI GIAN, D!A DIEM, sO LUNG THAM GIA TAP HUAN VA 
THI DAU 

1. Thbi gian, s hrçrng tham gia tp hun: 
- Th?yi gian: 8 ngày, tr ngày 18 den 25/9/2020, tai  Trung tam HuAn Iuyn và 

Thi du th due th thao tinh. 

- St luqng tham gia tp hun: 22 ngithi, gm: 

+ Hun 1uyn viên: 02 nguYi. 

+ Vn dng viên: 20 ngu?ii. 



2. Thô'i gian, dja dim thi du: 
- Thii gian: 5 ngày, tr ngày 27/9 dn 01/10/2020. 
- Dja dim: ti tinh BAc Kmn. 
III. THANH PHAN VA NO! DUNG THAM GIA THI DAU 
1. Thành phn, s hrqng tham gia: 
Tong s 24 ngithi, gm: 01 trithng doàn, 02 hun 1uyn viên, 01 phiic vii và 20 

vn dng vién. 
2. Ni Dung tham gia thi du: 
Các vn dng viên cüa tinh tham gia thi du 02 ni dung ti giâi, gm: 

-01 dOinam. 
-01dini. 
IV. TO CHUC THUC HIN 

'7 A 1. Phong Quan ly The dtjc the thao: 
- Xây drng k hoach,  1p dr toán kinh phi tham gia thi du giãi. 
- Chun bj các diu kin cn thi&, tng hçp h so, danh sách dãng k 4n 

dng viên tham gia thi du giãi. 
- Ph6i hçip viri Trung tam Hun 1uyn và Thi du th ditc th thao tinh tuyn 

ch9n 4n dng viên. 
- Tham muu Quyt djnh thành l.p doàn và thra doàn di thi du. 
2. Thanh tra S&: 
Phi hqp vó'i Phông Quãn 1 Th diic th thao kim tra h so 4n dng viên 

tham gia các ni dung thi du theo dung yêu c.0 Diu 1 giãi. 
3. Phông K hotch tài chInh: 
Thm djnh và chun bj kinh phi theo dir toán dam bão dáp üng cho cong tác 

tp hun và di thi d.0 cüa doàn. Hixàng dn hoàn thin h so, thu tic và thanh quyt 
toán dung quy djnh. 

4. Trung tam Hun 1uyn và thi du th diic th thao tinh: 
- Xây drng k hoch, cü hun 1uyn viên, tO chtrc tuyn chçn 4n dng viên. 

tham mtru cho lãnh do Sâ thânh l.p di tuyn d t.p 1uyn và tham gia thi du dt 
hiu qua. 

- Chun bj ha so 4n dng viên theo Diu 1 giãi. 
- Chun bj Co s& vt ch.t, dicing c, san bäi phiic v1i di tuyn tp 1uyn. 

Ncri nhIn: 
- Lãnh do sà (cld); 
- Phông QLTDTF, KHTC, Thanh tra sâ, 
Trung tam HL&TDTDTT (tlh); 

- Liru VT. 

KT. GIAM DOC 
PHO GIAM DOC 

Nguyn Van Hôa 
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