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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 129 /KH-SNV

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lạng Sơn, ngày 09 tháng 7 năm 2015

KẾ HOẠCH
Tổ chức Giải thể thao ngành Nội vụ Lạng Sơn
chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước
28/8/1945 - 28/8/2015
I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA
1. Nhằm tạo sân chơi lành mạnh và không khí sinh hoạt thể dục thể thao
sôi nổi, đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể thao của công chức, viên chức và
người lao động trong ngành Nội vụ, góp phần nâng cao chất lượng công tác,
tạo điều kiện tăng cường sự gặp gỡ, giao lưu học tập lẫn nhau, xây dựng nếp
sống văn minh, thắt chặt tình đoàn kết giữa công chức, viên chức và người lao
động trong ngành Nội vụ.
2. Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm
ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (nay là ngành Nội vụ, 28/8/194528/8/2015), góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống văn hoá, tinh thần, đảm bảo
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong công chức, viên chức và người lao
động ngành Nội vụ.
3. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính
trị về "Tiếp tục đẩy mạnh và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" cũng
như phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã
hội năm 2015.
II. ĐỐI TƯỢNG
Là các cá nhân có thời gian làm việc từ đủ 01 tháng trở lên, tính đến thời
điểm ngày 22/8/2015, đang làm công tác nội vụ của các Sở, ngành trực thuộc
UBND tỉnh (bao gồm những người làm công tác tổ chức cán bộ, văn thư lưu
trữ, thi đua khen thưởng, tôn giáo, công tác thanh niên, cải cách hành
chính…); đang công tại tại Phòng Nội vụ các huyện, thành phố; đang công tác
tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ.
Lưu ý: Trong trường hợp tại 01 đơn vị không đủ vận động viên tham dự
giải, có thể thành lập đoàn vận động viên ghép giữa các đơn vị trên cơ sở tự
thỏa thuận thống nhất.
III. NỘI DUNG
1. Môn Cầu lông
Gồm các nội dung Đôi Nam; Đôi Nam - Nữ; Đôi Nữ.

2. Môn Bóng bàn
Gồm các nội dung Đơn Nam; Đơn Nữ.
3. Môn Cờ tướng:
Gồm các nội dung Nam; Nữ.
4. Luật và tổ chức thi đấu
- Áp dụng Luật cầu lông, Luật bóng bàn và Luật Cờ tướng do Ủy ban
Thể dục thể thao quốc gia (nay là Tổng cục TDTT) ban hành và những Điều
luật mới bổ sung;
- Thể thức thi đấu: Tùy theo số lượng đăng ký cụ thể Ban Tổ chức sẽ
quyết định hình thức thi đấu hợp lý.
IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU
1. Thời gian thi đấu:
Dự kiến trong 02 ngày (22/8/2015 - 23/8/2015).
2. Địa điểm thi đấu: Căn cứ vào số lượng các Đoàn và số lượng vận
động viên đăng ký tham gia, Ban Tổ chức sẽ sắp xếp lịch thi đấu, địa điểm thi
đấu và gửi thông báo cụ thể đến các Đoàn sau khi tổ chức bốc thăm lịch thi
đấu.
V. ĐĂNG KÝ
Các đơn vị thành lập đoàn vận động viên tham dự giải thể thao (trong đó
có Trưởng đoàn, lái xe, phóng viên, phục vụ…), khuyến khích mỗi đơn vị có
từ 5 thành viên tham gia trở lên.
Danh sách đăng ký Đoàn thi đấu và danh sách vận động viên theo mẫu
(đính kèm Kế hoạch này) gửi trực tiếp về Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn.
Thời gian đăng ký: Chậm nhất là ngày 20/7/2015.
VI. KINH PHÍ
Các cơ quan, đơn vị tự đảm bảo kinh phí đi lại, ăn nghỉ, luyện tập, trang
phục thi đấu và tham gia đóng góp, ủng hộ một phần kinh phí tổ chức Giải thể
thao.
VII. MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC
1. Mỗi vận động viên chỉ được đăng ký tham gia thi đấu không quá 01
môn.
2. Các nội dung thi đấu chỉ tổ chức nếu có từ 04 đội đăng ký trở lên.
3. Trang phục vận động viên phải gọn gàng, lịch sự.
VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các phòng chuyên môn thuộc sở, các tổ chức trực thuộc sở; Phòng
Nội vụ các huyện, thành phố; các đơn vị liên quan
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- Phổ biến mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch đến toàn thể công chức,
viên chức và người lao động thuộc đơn vị mình quản lý;
- Chủ động phối hợp giữa các đơn vị để thống nhất về danh sách vận
động viên, cử đại diện làm trưởng đoàn và đăng ký thi đấu với Ban Tổ chức
theo kế hoạch này.
2. Các tổ chức đoàn thể
Chi đoàn thanh niên và Công đoàn cơ sở phát động các tập thể, cá nhân
tham gia tập luyện, thi đấu và cổ vũ phong trào; Phối hợp với Văn phòng sở
tham mưu cho Ban Tổ chức triển khai kế hoạch.
3. Văn phòng sở
Phối hợp với các phòng, các đơn vị tổ chức tốt các nội dung; đảm bảo
các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch.
Trong quá trình tổ chức triển khai, nếu có vướng mắc đề nghị các tổ
chức, cá nhân phản ánh về Ban Tổ chức (thông qua ông Nguyễn Xuân Nhất,
SĐT: 0984.567.388 hoặc 0913.478.388) để thống nhất thực hiện và đề xuất
xử lý những vấn đề phát sinh.
Trên đây là kế hoạch Tổ chức Giải thể thể thao ngành Nội vụ năm 2015 Chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức Nhà nước; đề
nghị các đơn vị đăng ký tham gia thi đấu và cổ vũ phong trào góp phần cho kế
hoạch thi đấu thành công tốt đẹp và ý nghĩa./.
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Nơi nhận:
- Các Sở, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- LĐ Sở;
- Đảng ủy sở;
- Các phòng, TC thuộc sở;
- Phòng NV các huyện, TP;
- Các Đoàn thể trực thuộc;
- Website SNV;
- Lưu: VT, VP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phùng Đức Tứ
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