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KE HOACH
Tham gia giãi Vô djch Câu lông tré toãn quôc nãm 2020
Can cir Quyt djnh s 468/QD-UBND ngày 16/12/2019 cüa (Jy ban nhân
dan tinh Tuyên Quang ye vic giao chi tiêu kê hoach phát triên kinh tê - xa hi và
dr toán ngân sách nhà nithc näm 2020;
Can cir Diêu l so 04/DL/LDCLVN ngày 02/3/2020 cüa Lien doân Câu lông
Vit Nam ye vic to chirc giãi Vô djch Câu lông trê toàn quôc näm 2020;
Can cir Cong van so i 149/TCTDTT-TTTTCII ngày 09/9/2020 cüa Tong c11c
The dic the thao ye vic to chüc giãi Vô djch Câu lông tré toàn quôc näm 2020;
S& Van hóa, The thao và Du ljch xây dyng Kê hoch tham gia thi dâu giãi Vô
djch Câu lông trê toàn quôc näm 2020, nhu sau:
I. MUC DICH, YEU CAU
1. Muic dich:
Nhäm thüc day phát triên các mon the thao nói chung và phong trào Câu lông
tré trong tinh và tang ciiông giao hxu, trao dôi kinh nghim giüa cac 4n dng viên dê
nâng cao trmnh d chuyên mon và tAng cu&ng môi quan h doàn kêt, hçp tác gàn bó
giüa các dja phiiong. Gop phân quãng bá, giói thiu hInh ánh ye mãnh dat và con
ngu1i Tuyên Quang vâi mçi nglxtYi.
2. Yêu cu:
T chtrc tuyn ch9n 4n dng viên tham gia phâi dam bão theo dung các ni
dung thi dâu trong Diéu 1 giãi.
Thirc hin tOt vic quãn 1, to chüc tp luyn và chuân bj các diêu kin chuyên
mon tham gia thi dâu dAm bAo an toAn, hiu quA, diing quy dnh.
II. THI GIAN, D!A DIEM, sO LING THAM GIA TiP HUAN vA
THIDAU
1. Thô'i gian, s ltrçrng tham gia tp hun:
- Thai gian: 08 ngày, tr ngày 26/9 den 03/10/2020, tai Trung tAm Huân 1uyn
và Thi dAu the due the thao tinh.
- So luçmg tham gia tp huân: 13 ngithi, gôm:
+ Huân luyn viên: 01 ngi.thi.
+ Vn dng viên: 12 nguM.
.
.
2. Tho'i gian, d!a diem thi dau:
- Thai gian: 8 ngày, tir ngày 05 den 12/10/2020.
- Dja diem: tai qutn Kiên An, thAnh phô HAi Phông.
III. THANH PHAN VA NQI DUNG THAM GIA THI DAU
1.Thành phn, s lu'Qng tham gia:
Tong so 15 ngu?i, gOm: 01 tru&ng doàn, 01 huân luyn vien, 01 phic vii vA 12
4n dng viên.

2. Ni Dung tham gia thi du:
Các vn dng viên cüa tinh tham gia thi dâu 7 ni dung tai giãi, gôm:
- Dông di nam.
- Dông di nft.
- Don nam.
- Dcm n1t.
- Dôi nam.
- Dôi nii.
- DOi nam n.
IV. TO CHUC THIIC HIN
1. Phông Quãn 1 The diic th thao:
- Xây dmg kê hoach, 1p d1rtoán kinh phi tham gia thi dâu giãi.
- Chuân b các diêu kin can thiêt, tong hçp ho so, danh sách däng k 4n
dng viên tham gia thi dâu giãi.
- Phôi hqp vâi Trung tam Huân 1uyn và Thi dâu the diic the thao tinh tuyën
ch9n 4n dng viên.
- Tham mixu Quyêt djnh thành 1p doàn và dua doàn di thi dâu.
2. Thanh tra S&:
Phôi hçip vOi Phông Quãn 1 The diic the thao kiêm tra ho so 4n dng viên
thain gia các ni dung thi dâu theo dung yêu câu Diêu 1 giâi.
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3. Phong Ke hoch tai chinh:
Thâm djnh Va chuân bj kinh phi theo dir toán darn bão dáp 1rng cho cOng tác
tp huân và di thi dâu cüa doàn. Huâng dan hoàn thin ho so, thu tiic va thanh quyêt
toán dung quy djnh.
4. Trung tam Huân 1uyn và thi dâu the diuc the thao tinh:
- Xây dirng ké hoch, Ca huân 1uyn vien, tO chirc tuyên chQn 4n dng viên.
tham muu cho lânh dto Sâ thành 1p di tuyên dé tp 1uyn và tham gia thi dâu dtt
hiuquã.
- Chuân bj hO so 4n dung viên theo Diêu 1 giãi.
- Chuân bj co S& 4t chat, drng cçi, san bãi phiic vii di tuyên t.p 1uyn.
No'i n1,mn:
- Länh d?o s& (c/d);
- Phông QLTDTT, KHTC, Thanh tra s&,
Trung tam HL&TDTD1T (t/h);
-Lisu:VT.
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