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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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KẾ HOẠCH PHỐI HỢP TỔ CHỨC
Giải Bóng chuyền Bãi biễn Nam, Nữ Đại hội Thể dục, thể thao
toàn tỉnh lần thứ IX năm 2022

Triển khai kế hoạch số 285/KH-UBND ngày 27/7/2020 của Ủy ban nhân dân
tỉnh về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh lần thứ IX; chương trình công
tác năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; kỷ niệm các ngày lễ lớn trong
năm 2022; chào mừng Lễ Khai trương Mùa Du lịch biển năm 2022; ban Tổ chức
Đại hội Thể dục, thể thao toàn tỉnh lần thứ IX phối hợp Uỷ ban nhân dân huyện Nghi
Xuân tổ chức Giải Bóng chuyền Bãi biển Nam, Nữ Đại hội Thể dục, thể thao toàn
tỉnh lần thứ IX năm 2022.
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo
gương Bác Hồ vĩ đại”.
- Là hoạt động nằm trong Lễ Khai trương mùa du lịch biển Hà Tĩnh năm
2022; nhằm quảng bá hình ảnh, giới thiệu tiềm năng phát triển du lịch nói chung
và du lịch biển nói riêng.
- Kết quả tham gia thi đấu của các đơn vị được tính vào thành tích Đại hội
TDTT toàn tỉnh lần thứ IX.
2. Yêu cầu:
-Tổ chức giải quy mô, trang trọng, an toàn tuyệt đối và tiết kiệm;
- Đánh giá kết quả khách quan chính xác, công bằng.
II.THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:
1. Thời gian:
- Từ ngày 09 tháng 03 năm 2022 đến ngày 12 tháng 03 năm 2022.
- Họp trưởng đoàn, huấn luyện viên, quán triệt điều lệ, bốc thăm, xếp lịch
thi đấu vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 10/03 /2022 tại phòng họp Ban Quản lý khu
du lịch Xuân Thành, huyện Nghi Xuân.

- Lễ khai mạc và thi đấu vào lúc 14h30 ngày 10/3/2022 tại Bãi biển Xuân
Thành, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.
- Bế mạc, trao thưởng 17h30 phút ngày 12 tháng 03 năm 2022.
2. Địa điểm thi đấu:
- Tại Bãi biển Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.
III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:
1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
- Chịu trách nhiệm toàn bộ công tác chuyên môn và tổ chức của giải;
- Kiểm tra cơ sở vật chất chuyên môn đảm bảo tổ chức thi đấu;
- Ban hành điều lệ giải;
- Chuẩn bị cơ sở vật chất đồ lưu niệm, cờ lưu niệm, Cúp, huy chương, cờ
thưởng, tiền thưởng; 6 quả bóng, 2 cái lưới;
- Điều hành cuộc họp chuyên môn vào sáng ngày 10/3/2022;
- Chịu trách nhiệm điều động, phân công tổ trọng tài, tổ phục vụ tham gia
điều hành giải;
- Chuẩn bị giấy mời đại biểu, truyền hình, báo (kinh phí cho đại biểu).
- Tổng kết đánh giá chuyên môn tại lễ bế mạc.
2. Huyện Nghi Xuân:
- Chịu trách nhiệm công tác tuyên truyền (Ma két, khẩu hiệu).
- Chuẩn bị 02 sân thi đấu, 02 bộ ăng ten.
- Bố trí lượng Công An, Y Tế phục vụ giải (04 cán bộ Y tế, 8 cán bộ Công An).
- Bố trí 8 trọng tài làm nhiệm vụ, 02 biển lật tỷ số.
- Bố trí 04 nữ lễ tân khai mạc, bế mạc trao thưởng.
- Sắp xếp xe, chỗ ngồi khán giả đến xem, cỗ vũ cho giải.
- Chuẩn bị loa máy, băng chào cờ, bục trao thưởng.
- Liên hệ nơi ăn nghỉ cho các đoàn và BTC; Làm việc với các cơ sở lưu trú,
thông báo giá để các đoàn sắp xếp.
- Bố trí phòng họp chuyên môn;
- Nước uống cho BTC, Trọng tài.
- Xây dựng phương án và triển khai công tác đảm bảo phòng chống dịch
COVID-19.

- Chuẩn bị biển tên các đoàn, người cầm biển (căn cứ số đội tham gia).
4. Kinh phí:
Kinh phí thuộc phần việc của đơn vị nào thì đơn vị đó chịu trách nhiệm
thanh toán.
Trên đây là Kế hoạch phối hợp và phân công nhiệm vụ tổ chức giải Bóng
chuyền Bãi biển Đại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh lần thứ IX năm 2022 yêu
cầu các đơn vị căn cứ kế hoạch tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND huyện Nghi Xuân
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Chánh, Phó Văn phòng Sở;
- Lưu VT, QLTDTT.
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