
S1 VHTT&DL- BTV TINH DOAN- 
UBND HUYN CHIEM HOA 

S& G.& /KHLT/SVHTTDL-TDTN-UBND 

CQNG HOA xA IJQICHU NGHTA VIT NAM 
Dc 1p - Tn do -Hnh phüc 

Tuyên Quang, ngày 25 tháng 5 näm 2022 

KE HOACH 
2 2 n S A A A A to chirc Le phat d9ng toan dan tp luyçn mon bo'i phong, chong duoi ntroc 

và giãi boi Thiêu niên hu*ng á'ng Chtrong trInh phông, chng duôi ntró'c trë 
em tinh Tuyên Quang nãm 2022 

Thrc hin K hoach s 1465/KH-BVHTTDL ngày 28/4/2022 cUa BO Van 
hóa, Th thao và Du ljch v vic t chüc L Khai m.c h, Ngày Olympic tré em 
và Phát dng toàn dan tp 1uyn mon bcii phông, cMng dui nithc näm 2022; K 
hoch s 1 85/KH-UBND ngày 25/10/2021 cüa Uy ban nhân dan tinh v trin 
khai thirc hin Chung trInh phông, ching tai nan, thucng tIch tré em giai doin 
202 1- 2030 trên dja bàn tinh Tuyên Quang; Van bàn s 1119/UBND-THVX 
ngày 05/4/2022 cüa Uy ban nhân dan tinh ye vic thçrc hin Cong din s 
01/CD- UBQGVTE cüa Uy ban Qu6c gia v tré em; Van bàn s 1558/UBND-
THVX ngày 09/5/2022 cüa Uy ban nhân dan tinh v tang cu&ng cong tác phông, 
ch6ng dui ntxâc tré em, 

Si Van hóa, Th thao và Du ljch - Doàn TNCS H ChI Minh tinh Tuyên 
Quang và Uy ban nhân dan huyn Chiêm Hóa pMi hçip ban hành K hoach t 
chirc L phát dng toàn dan tp luyn mOn boi phông, cMng dui nizic va giái 
bqi Thiu niên hu'ing lrng Chrnmg trInh phông, chng dui nuâc tré em tinh 
Tuyên Quang näm 2022, nhix sau: 

I. MIJC DICH, YEU CAU 
1. Mc dIch: 

- Thit thirc huâng img Tháng hành dng vi tré em, Phong trào Olympic 
qu& t (23/6/1894 - 23/6/2022); Chào m&ng Dai hi Doàn các cap, tin tói Di 
hi dai  biu toàn quc 1n thu XII, nhim kS' 2022 - 2027 và chào müng thành 
cong SEA Games 31 t chirc tai Vit Nam. 

- Tip tic d.y manh cOng tác tuyên truyn v lçii Ich, tác ding cüa vic 
tp 1uyn mon boi, các k näng an toàn trong rnôi tru&ng nixâc, dng thai v.n 
dng toàn dan và tré em tIch circ tp luyn mon boi d chng dui nuóc và nâng 
cao sue khOe, tm vóc, th liic, phông chng bnh tat. 

- Phát huy vai trô, trách nhim cüa các cp, các ngânh, gia dInh, nhà 
trung và toàn th xä hi trong vic phát trin phong trào dy bcii, h9c bcii và 
cOng tác phông, chng dui nixâc tré em, gop phn giám thiu tai nan du6i nuâc 
trên dja bàn tinh. 



- Tuyên truyn, 4n dng, d cao trách nhim cüa gia dmnh trong vic 
trông giQ, giám sat, nhäc nhô tré em ye nguy co vá k näng phông, chông duôi 
nu&c; chü dng dua con di hçc boi và h9c k5 näng an toân trong môi tmng 
nixórc. 

2. Yêu cu: 

- T chirc Giãi bcii Thiu niên huing 1mg Chung trInh phàng, chng 
duôi nuóc tré em tinh Tuyên Quang näm 2022 gàn vâi Lê phát dng toân dan 
tp 1uyn mon bi phông, chông duôi nuc näm 2022. 

- Vic t chlrc chlrc giãi gn vói L Phát ctng phâi dam bão trang trçng, 
thiêt thirc, hiu qua, thu hut dông dáo sir tham gia hithng 1mg cüa can b, dãng 
viên, cong chlrc, viên chlrc, h9c sinh, sinh viên và nhân dan. 

- Giãi bcii phãi duçic to chüc tü Co s& dn cp tinh, thu hut dong dão mi 
dôi tilçlng tham gia t.p 1uyn và thi dâu. Các don vj tuyên ch9n hjc h.rçrng 4n 
dng vien, thành 1p di tuyên tham gia giãi toàn tinh dam bâo chat lucing, hiu 
qua. Cong tác to chüc giãi phãi dam báo an toàn, hiu qua, dung LuQt, Diêu 1 và 
chông mi hành vi tiêu circ, gian 1n trong thi dâu. 

- Trong th&i gian t chlrc Giâi, mci ngu?ñ ,(Ban T chüc, trQng tài, phic 
v1i, các doàn vn dng viên và cô dng vien) den tham gia giãi phái tuân thu 
nghiêm các quy djnh ye dam báo an ninh, an toàn và cong tác phông, chông djch 
bênh Covid -19. 

II. THfl GIAN, DIA DIEM, NQI DUNG 

1. Thô'i gian: 

- Khai mtc: 7 gR 30 phüt, ngày 04/6/2022. 

- Hçp chuyên môn: 14 gRi 30 phüt, ngày 03/6/2022 ti Trung tam Van 
hóa, Truyên thông và The thao huyn Chiêm Hóa. 

- Thyi h.n np däng k: Truc ngày 01/6/2022 

('Ncti nhçn dãng 1g: Phông Quán lj Th dye th thao, So' Van hoá, Th 
thao và Du lich; SDT: 0913.250.070; Email.' dung.nguyencaogmail.com) 

2. DIa  dim thi du: b bcci Thành Nhã, thj trn Vinh Lôc, huyn 
Chiêm Hóa. 

3. Nçn dung thi dau: 

To chlrc thi du 08 ni dung: 

- Nhóm 1: Boi ti,r do 25m; Boi kh 25m (dành cho cá nam và nü. 

- Nhóm 2: Boi tu do 50m; Bcii ch 50m (dành cho cá nam và nü). 



III. CHUNG TRINH 

1. Khai mic: 

- On djnh té, chüc. 

- Chào cii. 

- Tuyên b 1 do, giâi thiu dai  biu. 

- Phát dng toàn dan tp 1uyn mon boi và khai mac  giài bi. 

- Phát biu chào mrng cüa Lânh dao  huyn Chiêm Hóa. 

- L?i hira cüa vn dng viên. 

- Tuyên th cUa trQng tài. 

- Trao ci km nim, hoa cho các doàn tham dir giãi. 

- Thông báo chucmg trInh và ljch thi du. 

2. Ti chfrc thi du: 

Thi d.0 theo ljch cüa Ban T chrc. 

3. B mac: 

- Báo cáo k& qua chuyên mOn. 

- Trao giài (cii, huy chixng và tin thung). 

IV. TO CHUC THUC HIN 

1. Sr Van hóa, Th thao và Du ljch chi d,o: 

1.1. Phông Quán lj Th dyc the thao: 

- Tham mini Xây drng Ké hoach,  Diêu 1, Quyt djnh thành 1p Ban T 
chüc, dr toán kinh phi và các van bàn lien quan den qua trInh tO chüc giái. 

- Don dc các phông Van hóa và Thông tin, trung tam Van boa, Truyn 
thông và The thao huyn, thành phô tuyên chn vn dng viên tham gia giãi 
toàn tinh. 

- Nhn däng k thi du cüa các doàn; phi hçp v9i Thanh tra si kim tra 
nhân sir theo Diêu 1 quy dnh; chü trI cuc h9p chuyên mon vâi các doàn; xay 
dirng ljch thi dâu, chuân biên bàn thi dâu. 

- Thit k ma két, ni dung trang trIkhai mac  vá b mac,  các bang zôn 
phiic vii tuyên truyên khu virc thi dâu; chuân bi ci liru nim, huy chucing, tiên 
thithng. 

- Chutn bj ni dung và lam cong tác t chüc, gii thiu dai  biu tai bui 
khai mac,  be  mac  giãi. 

- Chun bj bài phát biu 1 phát dng và khai mac  giãi cho länh dao  Sà 
Van hóa, The thao và Du ljch. 

- Phii hçip vài Trung tam Hun luyn và Thi du Th diic th thao tinh, 
Trung tam Van boa, Truyên thông và The thao huyn Chiêm Hoá chuân bj l%rc 
luçing trçng tài, phiic vii giãi. 



- Phéd hçp vi Phông Van boa và Thông tin; Trung tam Van boa, Truyn 
thông và Th thao huyn Chiêm Hóa chun bj giy mäi dti biu dir khai mac, b 
mac giái, th chirc trao thi.thng. 

1.2. VánphôngSá: 

Th.m djnh kinh phi và xây dirng k hoach chi phiic vii cho cong tác t 
chirc giãi; thçrc hin thanh quyt toán kinh phi theo quy djnh. 

1.3. Thanh ira Só'. 

Phi hçp vOi Phông Quãn 1 Th diic th thao kim tra nhan sr theo Diu 
1 quy djnh trong cuc h9p chuyên mon vth các doàn, kim tra các diu kin 
chuyên mon phic viii cho thi du vâ giám sat cong tác t chic giâi. 

1.4. Trung tom HuO'n luyn và Thi dO'u thi dyc the' thao tinh: 
- PMi hçip vói Trung tam Van hóa, Truyn thông và Th thao huyên 

Chiêm Hóa lam duing dua. 

- Ca trQng tài diu hành giãi, ph& hçip v6i PhOng Quãn 1 Th dçic th 
thao h9p chuyên mon vOi các doàn, b& thäm, xp ljch. 

- Diu hãnh toàn b cong tác chuyên mon cüa giâi, tng hgp thành tIch thi du. 
2. Tinh doàn thanh niên: 
- Chi dao  các huyên, thành Doan ph& hcip vâi PhOng Van hóa và Thông 

tin; Trung tam Van hóa, Truyn thông và Th thao các huyn, thành ph th chüc 
L phát dng và t chtrc giãi boi tai ca s&, thành l.p doan 4n dng viên tham 
gia thi du giài toàn tinh. 

- Huy dng 100 doàn viên, thanh niên tham gia L phát dng. 
3. Uy ban nhân dan huyn Chiêm Hóa: 
- Dàng cai t chirc L phát dng toàn dan tp 1uyn mon bcxi phOng, ch6ng 

du& nrâc và giãi bcii Thiu niên hithng üng Chucing trInh phOng, cMng du6i 
nuâc tré em tinh Tuyên Quang näm 2022. 

- Chi dao các cci quan, dan vj cO lien quan cüa huyn chü ctng phi hçcp 
vOi PhOng Quàn l Th duc th thao thuôc Si Van baa, Th thao vâ Du ljch 
chun bj các diu kiin và t chrc L phát dng và giâi bai. 

- Huy dng 300 em h9c sinh THCS tham dir L phát dng; cir can b y t 
và phân cong 1irc ltrgng cong an lam cOng tác theo dôi s1rc khOe, dam bão an 
ninh tr.n tr trong thi gian t chüc giãi. 

- Chi dao  PhOng VAn bOa và Thông tin; Trung tarn VAn bOa, Truyn thông 
và Th thao huyn chü trI tham mu'u, t chüc thirc hin mt s ni dung, nhim 
v1i cii th, nhu sau: 

* Phông VOn hóa và Thông tin huyn C'hiêrn Hóa: 

- Chun bj bâi phát biu chào mirng cüa LAnh dao huyn tai L phát dng. 

- Chun bj nai don di biu trong 1 khai mac, b mac giãi; cfr 02 can bô 
n phiic vi tai  l khai mac và b mac trao giãi thu&ñg (trang phiic: áo dài,chu.n 



KT. GIAM hOC 
PHO GIAM hOC 

TM. BAN THI1NG VJ 
T!NH DOAN 
PHO B! THu 

KT. CHU T!CH 
PHO CHU T!CH 

bj khay trao giái thu&ng); lien h ncii an nghi cho Ban T chjrc, Tr9ng tài Va CC 
doàn ye tham dir giãi (neu có nhu cau). 

* Trung tam Van hóa, Truyn thong và Thé thao huyn C'hiêm Hóa. 

- Tham milu các ni dung, diu kin darn bâo trong qua trInh t chüc giãi; 
phôi hçip trang trI khánh tiêt theo ma két, biên ten doàn, cam th chuôi và treo 
bang ron khau hiu khu viic thi dâu. 

- Chun bj c sâ vt chat: phi hp v&i Trung tarn Hun luyn va Thi du 
The dc the thao lam di.thng dua; v sinh dja diem thi dâu, chuân bj tang am ba 
may phiic vii cho Iê phát dng, khai mac, be  mac giãi và trong suôt th?i gian to 
chüc thi dâu. 

- Phân cong can b chun bj nuâc u6ng và phiic vii tai các cuc hpp cüa 
Ban To chüc và các ngày thi dâu. 

- T chüc thông tin, tuyên truyn v mic dIch, nghia cüa L phát dng 
dê nhân dan biêt, den tham gia cô vu Lê phát dng và Giãi bai Thiêu niên hithng 
irng Chuong trInh phông, chông duôi nithc trê em tinh Tuyên Quang nàm 2022. 

Trên day là k hoach t chirc L phát dng toàn dan tp luyn mon bcii 
phông, chông duôi nuóc và giâi bth Thiêu niên hu&ng 1rng Chucing trInh phông, 
chông duôi nuOc tré em tinh Tuyên Quang näm 2022. Các don vj can cü thim 
vi duçcc phân cong dê to chüc thirc hin dam bâo dat  kêt qua. Trong qua trInh 
thixc hin, nêu có van dé vllóng mac, phát sinh, các co quan kjp thai thông tin dê 
phôi hçip giãi quyet. 

Nguyn Van Hôa Nguyn Thu Hirrug Ha Thj Minh Quang 

Noi n/ian: 
- UBND tinh (Báo cáo); 
- Lãnh dao Sà VHTTDL; 
- BTV Tinh doàn; (Chi dao); 
- UBND huyn Chiém Hóa; 
- VP, PhOng QLTDTT, Thanh tra S 
- Trung tam HL&TD TDTI' tinh 
- Các Huyn, Thành doàn; Doàn trirc thuc 
- Phông VHTT, Trung tam VHT IT! huyn CH 
- Trtr?mg Dai  hpc Tan Trào 
-L.ru:VT. 

 

(Thrc hiên); 
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