
UBND TINH TUYEN QUANG 
S VAN HOA, THE THAO 

vA DU LICH 

S: /KH-SVHTTDL Tuyên Quang, ngày 15 tháng 10 nàm 2020 

KE HO11 CH 
To ch.rc giãi Bong dá tinh Tuyên Quang näm 2020 

Thirc hin Chiicing trInh th chüc cac giâi thi du th thao nàm 2020. Sâ Van 
hóa, The thao và Du ljch ban hành Ké hoach to chüc giài bong dá tinh Tuyên 
Quang näm 2020. 

I. MUC DICH YEU CAU 

1.MiicdIch: 

- Thit thirc chào mfrng thành cong Di hi dai  biuDáng b tinh Tuyên 
Quang lan thu XVII, nhim kS'  2020-2025, tiên tói Di hi di biêu toàn quôc lan 
thu xiii cüa Bang. 

- Tip tc dy manh  và nâng cao cht lung phong trào tp luyn mon Bong 
dá trên dja bàn toàn tinh, gop phân nâng cao chat luqng Cuc 4n dng "Toàn dan 
rèn 1uyn than the theo gung Bác Ho vT dai", tao không khI vui tuth, phân khài, 
nâng cao sirc khOe phiic v%i hçc tap,  lao dng, san xuât. 

2. Yêu cu: 

- To chüc giãi ti'r cci s& dn cp tinh, dng viên thu hut dông dáo mçi di 
tilcmg tham gia tp 1uyn và thi dâu. 

- Chap hành nghiêm Lut, Diu 1 và các quy djnh cüa Ban T chrc. 

- T chirc thi dâu dam bão tuyt di an toàn, tit kim, hiu qua, loai tth 
nhftng biêu hin tiêu circ trong thi dâu. 

- Phèng Van hóa và Thông tin; Trung tam Van boa, Thông tin - Th thao các 
huyn, thành phô to chüc giài và tuyên ch9n 1irc luqng 4n dng viên thành 1p di 
tuyên tham gia giâi toàn tinh. 

II. THI GIAN, ifiA DIEM 

1. Thôi gian thi du: 

- Ti chtrc tü ngày 04 den ngày 08/11/2020. 

- Khai mac:  7 gRi 30 phüt, ngày 04/11/2020. 

- Hçp chuyên môn: 14 gRi 30 phüt, ngày 03/11/2020 tai  Trung tam Van hóa, 
Truyên thông và The thao huyn Yen Sen. 

2. D!a  dim thi du: San bong dá Quãng tnthng huyn Yen Scm. 

III. NQI DUNG 

1. Ni dung thi dâu: To chüc thi du 02 ni dung: Di nam; di nü. 

CONG HOA xA HO! CHU NGHiA WET  NAM 
Dc 1p - Tiy do - Hinh phüc  



2. Chtrorng trInh khai mc, mc: 

2.1. Chuang trInh khai mac: 

- On djnh th chrc. 

- Tuyên b 1 do, giói thiu dai  biêu. 

- Phát biêu khai mac. 

- Li hüa cüa 4n dng viên; tuyên th cüa Tr9ng tài. 

- Tang hoa, c? km nim cho các doàn. 

- Thông báo chixcmg trInh thi du. 

2.2. Chrang trInh b mic: 

- Tuyên bô 1 do giâi thiu dai  biu. 

- Báo cáo kt qua th chirc giái và cong b kt qua chuyên mon. 

- T chirc trao huy chuong, cup, tin thixóng cho các 4n dng viên và các 
di dt giãi. 

2.3 Chuang trInh to chüc thi dâu: (co ljch thi dâu riêng). 

IV. TO CH1YC THçC HIJN 

1. Phông Quãn ly Th diic th thao: 

- Xây drng Diu 1, K hoach, dir toán kinh phi t chIrc giái; tham muu 
thành 1p Ban to chirc vâ các vn bàn lien quan den qua trInh to chirc giãi. 

- Hithng din, don doe Phông Van hóa và Thông tin; Trung tam Van boa, 
Thông tin - The thao các huyn, thành phô, to chirc giãi tai Co sà và tuyen ch9n 
vn dng viên tham gia giài toàn tinh. 

- Nhn däng k thi du cüa các doàn, phi hçp vOi Thanh tra sâ kim tra 
nhân s1r theo Diêu 1 quy djnh, chü trI trong cuc hçp chuyên mOn vói các doàn. 

- Xây dmg ljch thi du, chun bj bong, biên bàn thi du và diu hành toàn 
b cong tác chuyên mon cüa giài, tong hçip thành tIch thi dâu. 

- Len ma két, ni dung trang trI khai mac  vâ b mac,  các bang ron phic vi 
tuyen truyên khu vTc thi dâu. 

- Dn chucing trInh khai mac,  b  mac  giái. 

- Phi hqp vói Trung tam Hun luyn và Thi du Th dic th thao tinh, 
Trung tam Van hóa, Thông tin - The thao huyn Yen Son chu.n bj lirc luçmg tr9ng 
tài, phiic vi giái. 

- Chun bj c? lu'u nim, cup, huy chucing, tin thuO'ng, ci thu&ng. 

- Phi hçip viii Trung tam Van hóa Thông tin và Th thao huyn Yôn Scm 
chuân bj giây môi Dai  biêu dir khai, be mac  giãi, to chüc trao thu&ng. 

2. Phong Ke hotch Tai chinh: 

- Thm djnh kinh phi và xây dirng k hoach  chi phiic vi cho Cong tác t 
chüc giãi. 
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- Thirc hin thanh quyt toán kinh phi theo quy djnh. 

3. Thanh tra S&: 

Phi hçp vâi Phông Quân 1 Th diic th thao kim tra nhân sir theo Diu 1 
quy djnh trong cuc hçp chuyên mon vói các doàn, kiêm tra các ctiêu kin chuyên 
mon phiic vi cho thi dâu và giám sat cong tác tO chüc giài. 

4. Phông Van hóa và Thông tin, Trung tam Van hóa, Thông tin - The 
thao huyn Yen Son: 

- Báo cáo US'  ban nhân dan huyn Yen San v vic däng cai t chüc giãi 
bong dá tinh Tuyên Quang näm 2020. 

- Chun bj bài phát biêu khai mtc giãi cho lãnh dao US' ban nhân dan huyn 
tai lê khai mac  giái. 

- Phi hqp thrc hin trang trI khánh tittheo ma két, bin ten doàn, cm c 
chuôi và treo bang ron khâu hiu khu v1rc thi dâu 

- Chun bj tang am ba may ph%ic v11 cho 1 khai mac  và b mac  giái. 

- Chu.n bj san bãi, c? góc, luâi phiic vi cho thi du, v sinh dja dim thi 
dâu, phân cong can b lam cong tác phic v11 giãi, hi tnrng h9p, phic vi nuóc 
uOng các cuc hçp và các ngày thi dâu. 

- Chuân bj ncii don di biu trong l khai mtc, b mac  giái, cir 02 can bô nü 
mtc áo dài phiic vi ti lê khai mac  và be mac  trao giãi thng (chuân bj khay trao 
giãi thu&ng); bô trI 01 Bác si, 02 chiên si cOng an lam cOng tác theo dOi sirc khOe 
và dam bâo an ninh trong thai gian to chirc giãi. 

- Chju trách nhim lien h nth an nghi cho Ban T chüc, Tr9ng tài và các 
di bong ye tham dir giài (nêu có nhu cau). 

A A 5. Truing tam Huan luyçn va Thi dau the duc the thao tinh: 

Ca tr9ng tài diu hành giâi, ph& hqp vói PhOng Quãn iS' Th d%ic th thao 
hçp chuyên mon vâi các doan, bôc thäm, xêp ljch. 

Trên day là k hoach  t chüc giái bong dá tinh Tuyên Quang nàm 2020. S& 
Van hóa, The thao và Du ljch dé nghj các dan vj cAn cir nhim v1i dixçic phân cOng 
to chi'xc thirc hin. Trong qua trInh thirc hin có van de viiOng mc vuqt thm 
quyên kjp thii báo cáo và xin S' kiên chi dao  dê thirc hin dat  hiu qua. 

Nuinhn: 
- Giám doe Sä; 
- UBND huyn Yen Scm; 
- Van phOng, PhOng KHTC, PhOng QLTDTT, 
Thanh tra Sâ (thc hin); 
- Trung tam HL&TD TDTT tinh (thirc hin); 
- PhOng Van boa và Thông tin; Trung tam 
VHITFI huyn Yen Scm (thirc hin); 
-Lisu:VT. 

KT. GIAM JJOC 
PHO GIAM DOC 

Nguyn Van Hôa 
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