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Phú Vang, ngày 22 tháng 9 năm 2020

KẾ HOẠCH
Tổ chức Giải Việt dã truyền thống huyện Phú Vang năm 2020
Thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm
kỳ 2020 - 2025; Nhằm phát triển phong trào thể dục thể thao của huyện, Ủy ban
Nhân dân huyện ban hành Kế hoạch tổ chức Giải Việt dã huyện Phú Vang năm
2020, cụ thể như sau:
I. Mục đích:
- Chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 –
2025 và các sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước.
- Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương
Bác Hồ vĩ đại” nhằm nâng cao sức khỏe trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học
sinh và các tầng lớp nhân dân.
- Chuẩn bị lực lượng vận động viên tham gia Giải Việt dã tỉnh năm 2020.
II. Yêu cầu:
- Huy động rộng khắp các lực lượng vũ trang, CBCC-VC, thanh, thiếu niên,
sinh viên, học sinh và nhân dân trong toàn huyện tham gia Giải.
- Các đơn vị chủ động công tác tập luyện và tham gia Giải một cách đầy đủ,
nghiêm túc, chấp hành nghiêm Điều lệ Giải.
- Các vận động viên tham gia Giải với tinh thần Thể thao “Đoàn kết – Trung
thực – Cao thượng – Tiến bộ”.
- Qúa trình tổ chức Giải đảm bảo chu đáo, an toàn, tiết kiệm.
III. Thời gian, địa điểm và nội dung thi đấu:
1. Thời gian tổ chức: Dự kiến khai mạc vào lúc 07h00, ngày 23/10/2020.
2. Địa điểm tổ chức:
- Khai mạc: Trung tâm Hội nghị huyện.
- Thi đấu: Các tuyến đường trung tâm huyện.
3. Đối tượng, nội dung, cự ly thi đấu:
- Đối tượng tham gia: VĐV của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng
vũ trang, 19 xã, thị trấn và các trường THPT trên địa bàn huyện (Các xã, thị trấn có
thể lấy VĐV từ các trường THCS tại địa phương mình).
- Nội dung thi đấu: 04 nội dung: Cá nhân nam, Cá nhân nữ, Đồng đội nam,
Đồng đội nữ và Giải toàn đoàn.
- Cự ly thi đấu: Nữ: 04km; Nam: 06km.

IV. Kinh phí tổ chức: Kinh phí sự nghiệp Thể dục thể thao năm 2020 và các
nguồn phối hợp khác.
V. Tổ chức thực hiện:
1. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện: Là cơ quan thường
trực, có trách nhiệm tham mưu thành lập Ban Tổ chức, xây dựng Điều lệ Giải, điều
hành công tác tổ chức thi đấu và đảm bảo kinh phí tổ chức Giải.
2. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện: Phối hợp với Trung tâm VH-TT&TT
huyện tổ chức Giải; tuyên truyền, huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên, học
sinh, sinh viên tham gia.
3. Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện: Phối hợp với Trung tâm VH-TT&TT
huyện tổ chức Giải; điều động lực lượng trọng tài tham gia phục vụ giải.
4. Trung tâm Y tế huyện: Phụ trách nhiệm vụ đảm bảo y tế cho vận động
viên trong suốt quá trình diễn ra Giải.
5. Công an huyện: Phụ trách nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao
thông, dẫn đoàn trong suốt quá trình diễn ra Giải.
6. UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đoàn thể, các trường THPT: Căn
cứ Kế hoạch này để thành lập đội tuyển, tiến hành tập luyện và tham gia Giải đạt
chất lượng cao.
Căn cứ Kế hoạch tổ chức Giải Việt dã truyền thống huyện Phú Vang năm
2020, đề nghị lãnh đạo các địa phương, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Ban TV Huyện ủy;
- TT HĐND huyện; Để b/c
- Sở VH&TT tỉnh;
- CT, PCT UBND huyện;
- Phòng VHTT, Trung tâm VHTT&TT,
TT Y tế, Công an, Huyện đoàn,
Phòng GD&ĐT, các trường THPT;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.
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