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KE HOCH CHI TIET 
A F 9 A r A A 9 A To chirc giai Quan vçt cac Cau 1ic b9 tinh Tuyen Quang nam 2020 

Thirc hin K hoach  to chüc các giãi thi dau th thao näm 2020. Sâ Van hóa, 
The thao và Du ljch ban hành Kê hoch giãi Quân vçlt các Câu lac  b tinh Tuyên 
Quang näm 2020, nhi.r sau: 

I. MIJC DICH, YEU CAU 
1. Muc dIch: 
- Chào mmg thãnh cong dti hi Dãng b tinh Tuyên Quang 1.n thu XVII 

nhim k' 2020-2025, tiên ti Di hi di biêu toàn quôc lan thir XIII cUa Dãng. 
- NIhm dy mnh phong tráo tp luyn mon qun vqt, tang cu&ng giao lixu, 

trao dôi kinh nghim gifla các 4n dng viên, tto mOi quan h doàn kêt hçp tác gän 
bó gifta các câu lc b quân vqt trong tinh. 

- To không khI dua tranh lành mth, giao d1ic tInh trung thirc, thüc t chüc 
k 1ut, tinh than doàn kêt giüp d hçc tp lan nhau. 

A A 2. Yeu cau: 
- To chüc giâi t1r ca s& dn cp tinh, dng viên thu hut dOng dâo mi di 

tucmg tham gia tp 1uyn và thi dâu. 
- Cong tác t chi.'rc giãi phãi dam bão an toàn, hiu qua, diing Luât, Diu lé 

và chông mçi biêu hin tiêu circ trong thi dâu. 
- Các câu 1c b tham dir phãi chp hành nghiêm tue Lut, Diu 1 và các 

quy djnh cüa Ban To chüc. 
II. THO! GIAN, LilA DIEM 
1.Thô'igian: 
- Thi dâu ti'r ngày 16 den ngày 18/10/2020. 
- Khai mac:  7 già 30 phüt ngày 16/10/2020. 
2. Dia dim: 
- Khai mtc, be mtc và thi dâu tai  san Quân vçct Nhà khách Minh Thanh, Cong 

an tinh. 
* HQp chuyên món: 14 già 30 phit, ngày 15/10/2020 tgi Hói trw&ng tang 2 Sà 

Van hóa, The' thao và Du ljch (so 157, dtràng 17/8, phu'&ng Minh Xuán, thành M 
Tuyên Quang). 

III. DO! TIxç1NG, NQI DUNG THI DAU 
1. Di tirçrng, diu kin tham di giãi: 

Các vn dng viên dang sinh hoat,  tp 1uyn t?i  các Câu lac  b Qu.n vçit trên dja 
bàn tinh Tuyên Quang có h khâu thuô'ng trü tai  Tuyên Quang, có thi gian sinh hoat 



ti câu 1c b tü 3 tháng trâ len tinh dn ngày thi dtu; có phrn chit do dirc t&, có dü 
süc khóe, dêu Co quyên tham dci giâi. 

2. Ni dung: Thi du dng di và dôi. 
a) Thi ctu giái dng di nam không phân nhóm tui. 
b) Thi du dôi nam 3 nhóm tui: 
- Nhóm 1: ti'i 40 tuM trâ xung (sinh näm 1980 tth lai  day) 
- Nhóm 2: Tü 41 ctn 55 tui (sinh nàm 1979 dn näm 1965). 
- Nhóm 3: Tü 56 tui trâ len (sinh nàm 1964 tr& v truóc). 
IV. CHUNG TRINH HOAT DQNG CUA GIAI 
Ngày 16/10/2020: 
- Buôi sang: Ti'i 7 giô 30 phüt, khai mtc giãi. 
chwong trinh kiwi m(zc: 
+ On djnh t chüc. 
+ Tuyên b 1 do, giâi thiu d.i biu. 
+ Phát biu khai mac. (Mài dng chI lânh dgo Lien ã'oàn qucn vç/t khai mgc). 
+ Dti din 4n dng viên d9c lôi hira; di din tr9ng tài tuyn the. 
+ Lãnh dao,  Ban T chüc giãi t.ng c kru nim, boa cho các doàn. 
+ Thông báo chucmg trInh thi du. 
+ Tin hành thi du ni dung dng di trén ttt Ca the san. 
- Bui chiu: Tir 13 giô 30 phüt, thi dtu theo ljch cüa Ban T chirc. 
Ngày 17/10/2020: 
- Buôi sang: Tü 7 gi 30 phüt, thi dâu theo ljch cüa Ban T chüc. 
- BuM chiu: Tr 13 gRi 30 phüt, thi du theo ljch cüa Ban To chüc. 
Ngày 18/10/2 020: 
- BuM sang: Tir 7 gi 30 phüt, thi du theo ljch cüa Ban T chüc. 
- Buôi chiu: 
+ Tir 13 gRr dn 16 gi?i, thi du theo ljch cüa Ban T chüc. 
+ Tir 16 gRi; b mc 
Chiarng trinh b1mic: 
- Thông báo kt qua chuyên mon. 
- T chi'rc trao ci, buy chixcing và tin thurng. 
* Chtrong trInh t chü'c thi du (co ljch thi du riêng). 
V. PHAN CONG TRACH NHIM 
1. S& Van hôa, Th thao và Du llch: 
1.1. Van phông Só'. 
- Dr kin danh sách di biu, chuAn bj giy mi dai  biu, don di biu trong 

le khai mtc, be mac. 
- Ph& hçip vOi PhOng Quân 1 Th dic th thao thirc hin trao thithng. 
- Lien h vài cac Ca quan chüc näng d thirc hin cong tác bão dam v y th, an 

ninh, an toàn trong suôt qua trInh din ra giãi dâu. 

2 



- Thông tin cho các cc quan báo chI d dua tin, tuyên truyn v giãi du. 
- Lien h vâi Din 1irc thành ph dam bão ngun din trong su& thai gian t 

chüc giâi. 
- Phân cong can b lam cong tác phiic v1 giãi, chun bj hOi  trung h9p, phc 

v11 nuc các cuc hp và các ngây thi dâu, in an biên bàn, ljch thi dâu, dóng giài 
thu&ng, chuân bj boa, khay trao giâi. 

1.2. Phông Quán lj The' dc the' thao: 
- Xây drng ma két và thiic hin trang trI phông chInh, bang zôn, kh.0 hiu va 

chun bj biên ten doàn phçic vi 1 khai mac  và be mac  giãi. 
- Tham mini thành ltp Ban T chüc, xây dimg k hoach  chi tit, dir toán kinh 

phI cho cong tác tO chirc giãi. 
- Lam cong tác t chirc (tuyên b 1 do, giài thiu dai  biu). 
- Chun bj bài khai mac. 
- Lien h dja dim khai mac,  b  mac  và san thi du. 
- Tong hçp danh sách 4n dng viên, th chirc hp chuyên mon vài các tn.r&ng 

doàn, huân 1uyn viên; phôi h9p vói Trung tam Huân luyn và Thi dâu The d%ic the 
thao bôc thäm xêp lich. 

1.3. Phông KI hogch - Tài chInh: 
- Th,m djnh di,r toán kinh phi phiic vi giãi. 
- Dam bão kinh phi và xây drng k hoach chi phiic v11 cho cong tác t chirc giãi. 
- Thirc hin thanh, quyt toán kinh phi theo quy djnh. 
1.4. Thanh tra S&. 
ChU trI, phi hçip vi PhOng Quãn 12  The diic th thao kim tra nhân sir theo 

Diêu 1 quy djnh, trong cuc h9p chuyên mOn vi các doàn, kiêm tra các dieu kin 
ye chuyên mOn, giám sat cong tác to chirc thi dâu. 

1.5. Trung tam Huá'n luyn và Thi dá'u The' dyc the' thao tinh: 
- Chun bj san bãi, diing cii phiic vi thi du. 
- Chü trI, phi hçip vOi PhOng Quãn 1 Th diic th thao chu.n bj lirc lixqng 

tr9ng tài, nht bong, to chüc t.p huân, tham gia diêu hành giài dat  ket qua. 
- Cu t tnrông trçng tài tham dir hçp chuyên mOn cüng Ban T chuc va cac 

tri.r&ng doàn, phôi hqp vi Phông Quãn I The d%lc the thao bôc thàm xep ljch. 
2. Lien doàn Qun vqt 
- Chi dao  các Câu lac  b Qutn vqt tuyn chQn 1irc luçing vn dng viên, xay 

dirng ke hoach tp luyn, tham gia giài. 
- Phi hqp vd Phông Quãn 1 Th diic th thao chun bj cOng tác chuyên mOn. 
3. D ngh các co quail, doii v phi hçrp 
3.1. De' nghj C'óng an tinh Co j' kié'n chi dgo Nhà khách Minh Thanh: 
- Tao diu kin t& nht v dja dim t chrc L khai, b mac  và các san thi du. 
- Dam bão cong tác an ninh trt t%r, v sinh trong và ngoài khu vrc thi du. 
- Chun bj toàn b tang am, ba, may, bàn, gh phiic vu l khai mac,  b  mac 

và các san thi dâu trong suOt thOi gian to chic giài. 
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No'inhân: 
- UBND tinh (b/c); 
- Lien doàn Quan vçit tinh (c/ct); 
- Lânh dao Sâ (c/ct); 
- Cong an tinh (p/h); 
- Din lLrc  thành ph (p/h); 
- Van phông, Phàng KHTC, Thanh tra, 
Trung tam I-IL&TD TDTT tinh (t!h); 
- Luu: VT, QLTDTI'. 

KT. GIAM IJOC 
PHO GIAM hOC 

Nguyn Van Hôa 
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3.2. D nghj Din lc thành pM Tuyên Quang: 
Dam bão cung cp ngun din lien ttic ti khu virckhai mc và thi du ti san 

quân vqt nhà khách Minh Thanh trong suôt thai gian diên ra giái. 
SO Van hóa, Th thao và Du ljch trân tr9ng dê nghj các Ca quan lien quan dn 

Cong tác to chOc giãi chü dng xây drng ké hoch, phôi hçp vOi SO Van hóa, The 
thao va Du ljch (co quan thuing tr1rc) dê thirc hin các cong vic dam bâo dt kêt 
qua tot. 
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