
UBND TINH HA GIANG CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VJiT NAM 
SCIVHTrDL-BAOHG-LDBONGBAN Dc Ip - Tir do - Hnh phñc 

Ha Giang, ngày J' tháng 5 nám 2022 

KE HOACH 
T chfrc giãi bong  bàn Cup Báo Ha Giang nãm 2022 

Can cir quyt djnh s 44/20211QD-UBND ngày 16 tháng 11 näm 2021 cüa 
UBND tinh Ha Giang, ye quy djnh chirc n.ng, nhim vit, quyên han  và Co CâU to 
chüc cüa Sâ Van hóa, The thao và Du ljch tinh Ha Giarig; 

Can cü Diu 1 s 10IDL-SVHTTDL-LDBB-BHG ngày 31/5/2022 cüa S& 
VHTT&DL- Báo Ha Giang — Lien doàn Bong bàn ye vic phôi hçcp to chirc giài 
Bong ban Cup Báo Ha Giang näm 2022; 

Sâ Van hóa, Th thao và Du ljch - Báo Ha Giang - Lien doàn bong bàn xây 
drng ké hoach tO ch'rc giãi vói nh&ng ni dung nhii sau: 

I. MuC  JJ!CH - YEU CAU 
1. Miic dIch: Tip tic huO'ng 1rng và d.y manh  cuc vn dng "Toàn dan rèn 

luyn than the theo gutrng Bác Ho vi dcii" Chào mrng k nim 97 näm ngày Báo 
chI Viêt Nam 2 1/6/1925- 2 1/6/2022. Day manh  phát triên phong trào mon bong bàn 
trên dja bàn tinh. 

A A A F - A • A A A 2. Yeu cau: To chixc chat che, chap hanh nghiem chinh Luat, Dieu lç gial va 
cac quy djnh cüa Ban to chi'rc; dam bão tInh trung thrc, thüc k' 1ut tinh than doàn 
kêt thi dâu d.t hiuquà, các don vj dáng k tham dir giái dung ni dung, dôi tugng, 
thôi gian, thu tiic ho so theo quy djnh. 

II. DO! TUqNG, JMEU KIN THAM DII 
1. Di tirçrng: Là cong dan Vit Nam dang sinh sang, cong tác, lao dng và 

hc tp tai  tinh Ha Giang có trinh d, k thut ye mon bong bàn (khOng bj can an, 
Ig) luat khi tham di-giáz). 

2. Dieu kiçn 
- Là 4n dng viên cüa các S&, ban, ngành, các huyn, thành phô, các câu lac 

b có dü tu cách pháp nhãn duçic thành 1p di tham gia (gQi chung là doi vi). 
- Vn dng vien tham ci? giài có h khâu thuông trü tai  tinh Ha Giang tr 12 

tháng tr& len (tInh den ngày tO chzc giáz); 
- So lugng dàng k khOng hin chê, môi 4n dng viên duçc clang k thi dau 

02 ni dung/i nhóm tuOi. (VDVo' nhóm tuói trên dwctc thi dáuxuOng nhóm tuOi 
dwó'i, VDV a nhóm tuôi du&i không ducic thi ddu len nhóm tuói trên,). 

- Giài phong trào không duxqc phép chuyen nhuqng 4n dng viên ngoi tinh. 
III. TH GIAN, DIA DIEM 

1. Thôi gian h9p Ban to chfrc và các tiêu ban 
- H9p Ban to chüc: (co giáy mài riêng) 
- 8h00 ngày 17/6/2022, tiêu ban nhân sir kh&p ho so tai  phOng Quãn 1 TDTT, 

tiêu ban chuyên tp huân trQng tài tai  Trung tam HIL&TDTDTT tinh 
- 14h00 ngày 17/6/2022 hçp BTC vâi các trithng doàn, HLV thông báo nhân 

si.r và bêc thäm xp lch thi dâu tai  Hi Tnr?mg tang 4, S VHTT&DL. 
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2. Thôi gian t chtrc giãi: Tü ngày 18 — 20/6/2022 
- Khai mac: 7h30 ngày 18/6/2022 
-Bêm.c: 16h00ngày20/6/2022 
- Dia diem: Nhà thi dãu nhà thi dâu TDIT tinh (Km 2 cáu Ggc Di, phwàng 

Quang Trung, thành pho Ha Giang). 
3. Ni dung thi dãu (Thirc hiçn theo Diêu li). 
4. The thfrc thi dâu 

Can cir so liicxng VDV tham gia, BTC Quyêt djnh the thrc thi dâu cho phü 
hgp và thông nhât tai  buoi hpp vâi các trithng doàn; 

- Các trân ducc to chirc thi dâu vth hInh thirc 5 van thäng 3 (diem so ii, tháng 
cách bitt  2 qua). 

- Xét chi so phi: Hiu so hip thang - thua; Hiu so qua thàng - thua; Qua thäng; 
qua thua; Trn dOi kháng trirc tiêp; Bôc thàm. 

IV. TO CH1C THIC HIN 
1. S& Van hóa, The thao và Du ljch 
1.1. Giaophbng Quán lj TDTT 
- Phi hcip vói các phông chirc nàng cüa Báo Ha Giang; Lien doàn bong bàn 

ban hành Quyêt djnh thành l.p Ban to chirc, các tiêu ban giüp vic, ban hành van 
bàn phOi hçip dê tO chüc giài thành công; 

- THam mini ph& hçip vâi Báo Ha Giang; Lien doàn bong bàn chi kinh phi 
giâi thu&ng, c itru nim; dam bào các diêu kin dé to chic thành cong giài bong 
bàn Báo Ha Giang näm 2022. 

- Phi hcrp vth Van phOng S& chu.n bj phông h9p cho BTC và hçp vâi các 
trithng doàn, phát hàrth giây mdi. 

- Tiêp nhn h so, tng hçip danh sách dàng k thi du cüa các don vj dn hk ngày 
15/6/2022, chuyên ho so cho Tiêu ban nhân sir lam cong tác kiêm tra ho so. 

- Ph& hcp Trung tam HL& TD TDTT tinh trin khai tp hu.n tr9ng tài; tham 
mini chi dao  diêu hành cong tác tr9ng tài trong toàn giái. 

- Thirc hin nhim vii khác khi BTC giao. 
1.2. Trung tam Huin luyn và thi dEu TDTT tmnh 
- Cfr lãnh dto, can b tham gia vào BTC và các Tiêu ban giñp vic BTC; tO 

chirc huân trçng tài; lam cong tác khai mac,  be  mac  giãi 
- Chu.n bj kinh phi giâi thi.râng và kinh phi th chüc giãi, các diu kin co Sa 

4t chat bàn, bong thi dâu và các dung ciii to ch(rc giài, phic vi cho khai mac,  be 
mac; chuân bj tang am ba dài, bàn, ghê, ntràc uông, bi:ic phát biêu, biic trao giài, c& 
lixu nim, c? giài, Ma két phông chInh, bang Zôn, tham miru ni dung tuyên truyên 
cho giài. 

- Thirc hin các nhim khác do BTC phãn cong 
2. Bão Ha Giang 
- Phi hçip vii Sâ VHTT&DL xây dirng Diu 1, k hoach,  ban hành các van 

bàn dê to chirc thành cong giài bong bàn Báo Ha Giang näm 2022; 
- H trçl kinh phi th chüc giái theo biên bàn ghi ngày 31/5/2022 
- Cu dng chI lãnh d.o tham gia Ban tè chüc diu hàrih giái; 
- Xây drng tin bài tuyên tmyn toàn b các hoat dng chào müng giâi. 

2 



CHJJ TICH 
LIEN DOAN BONG BÀN 

KT. TONG BIEN T4.P 
PJIO TONG BIEN TAP 

KT.GIAMDOC 
PHO GIAM BOC 

V cA 
1.  T 0 

DU LCH 

uân Phirong Nguyn BInh Minh Nguyen Van Hâi 

3. Lien doàn Bong bàn 
- Phhi hçp vci So VHTT&DL xây dimg Diu 1, k hoach, ban hành cac van 

bri dê to chi.rc thành cong giãi bong bàn Báo Ha Giang 11am 2022; 
- H trq kinh phi t chirc giãi theo biên bàn dã ghi ngày 31/5/2022 
- H tra cho BTC muvn các bàn thi du theo tiêu chun 

- CO dng chI 1nh dao  Lien doàn tham gia Ban t chOc; chi do các câu 1.c 
b can c1'r vao Dieu l chuân bj lirc luçmg vn dng viên, dàng k tham gia d:üng thi 
gian, thành phân dê to chiirc giài thành cOng. 

3. Cong tác phi h9p vOl các SO, ngành 

3.1. D nghj P/thng PaO3, Cong an tinh: CO d&ig chi 1nh do phèng tham gia 
vào Ban to chOc giái và cO can b chiên si lam Cong tác an ninh trt t1r dé tO chOc giài 

ducc thành cong. 

3.2. D nghj Bnh vin da khoa tinh: CO dông chI lAnh dto tham gia vào Ban 

to chOc giài và can b chuyên mon (Bác si, y si,) trirc phic vii trong qua trInh to chOc 
giâi. Phôi hp vOi Trung tam HL&TDTDTT tinh dam báo co so thuôc ban dâu, trang 
thiêt bj Y tê can thiêt dê sO 1' khi có sr cô xây ra ti giái. 

(D nghf các do'n vj 1p danh sách thành viên tham gia BTC và ca'c tieu ban 
gi'ci ye S& VHTT&DL tnthc ngày 04/6/2 022 dé ban hành các Quyêt a/nh). 

Trên dày là K hoach t chOc giãi bong bàn Báo Ha Giang nàm 20221. 

Nyi nhin: 
- Thumg trirc Tinh Oy Ha Giang; 
- Thuông trirc HDND, UBND tinh; 
- Các SO: VHTFDL, Ni vii, Y tê, 
Cong an, Tài chInh; 

- SO VHTT&DL; 
Báo Ha Giang; 

- ChO tjch, các PCT Lien doàn bong bàn; 
- Thành viên BTC giài; 
- VP SO, QLTDU, KHTC; 
- Tng thu k, VP Lien doàn bong bàn; 
- Trung tam HLTDTDTf tinh; 
- Các CLB Bong bàn tinh Ha Giang; 
-Ltru:VT. 
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UBND TINH HA GTANG 
SO VHTFDL-LIEN DOAN BB-BAO HG 

s6 I0 IDL-SVHTTDL -LDBB- BHG 

CONG HOA xA HQI dHU NGHIA \TIT NAM 
Dc 1p - Tir do — Hinh phuic  

Ha Giang, ngày Jf tháng 5 nàm 2022 

IMEU LE 
Giãi Bong bàn Cñp Báo Ha Giang nàm 2022 

I. MIJC DICH YtU CAU: 

1. Mtjc dIch: Tip tic hr&ng 1rng và dy manh  cuc vn dng "Toàn dan rèn 
luyn than the theo gwo'ng Bác Ho vi dii" Chào mrng k3' nim 97 nàm ngày Báo 
chI VietNam 2 1/6/1925- 21/6/2022. Day m.nh phát triênphong trào mon bong bàn 
trên dia bàn tinh. 

2. Yêu cu: T chrc ch.t chê, chip hành nghiêm chinh Lust, Diu 1 giái và 
các quy djnh cüa Ban to chüc; dam bão tInh trung thrc, thirc k lu.t tinh than doàn 
kêt thi dâu dt hiu qua, các dcm vj dãng k tham dr giái dung nOi  dung, dôi tucmg, 
thOi gian, thu tic ho sa theo quy djnh. 

11.00! TI1QNG, DIEU KIN, HO SO THAM D! GIAI: 

1. Di tuqng: Là cong dan VietNam dang sinh sng, cOng tác, lao dng và h9c 
tp ti tinh Ha Giang có trInh d, k thut ye mon bong bàn (khOng bj can an, k3' 
lut khi tham drgiái). 

.A •A A 2. Then kiçn thi dau: 

- Là 4n dng viên cüa các SO, ban, ngành, các huyn, thành ph, các câu 1c 
b có dü tu cách pháp nhân duqc thành l.p di tham gia (gQi chung là don vi). 

- V.n dng viên tham dir giài có h khu thu&ng trii ti tinh Ha Giang tir 12 
tháng trO len (tinh den ngày tO chjc gidi,); 

- S luçing dàng k: mi v.n dng viên dugc däng k thi du 02 ni dung/i 
nhóm tuôi. (VDV6 nhóm tuOi trên du'crc thi dáu xuOng nhóm tuOi dithi, VDV& 
nhóm tuôi dithi khOng duçxc thi dáu len nhóm tuOi trén). 

- Giài phong trào không ducic phép chuyn nhucmg 4n dng viên ngo1i tinh. 

3.HIsodängk 

3.1. H!iscrchung 

- Quyt djnh thành 1p doàn VDV có xác nh.n cüa thu trirOng c quan, dGn vj; 

- Danh sách VDV däng k3' tham gia thi d.0 các ni dung (theo máu); 

3.2. Ho scr VDVgm: 

- Np CMTND hoc th c.n cu&c cong dan thI không cn ho khu, nu 
CMTND do cong an ngoài tinh cap thI phào np them h khu (bánphó tO). 

- Dôi vói vn dng viên chua có CMTND hoic th can cuOc thi sà dvng  giy 
khai sinh (ban phO to) 



- Y src khôe VDV: Tnr&ng doân vi& cam k&, xác nhn VDV dü süc khóe thi 
dau, nêu trong qua trinh thi dâu có xáy ra sir Co ye tai nn, thrnmg t.t cüa VDV, thi 
doànIdi doa hoàn toàn chu trách nhim và không lien quan den Ban to chirc. 

- VDV dang cong tác tai  co quan, dcm vi không có hkhu gia dInh thi phãi có 
dang k h tp the ca quan, dôi vói VDV là can b, chiên s' trong lirc luçrng vu 
trang tham gia thi dâu np can cuc (phó to); danh sách do länh dao  don vj xác nhn 

3.3. Th&i gian n3p hi so 

- Han cu& cüng np h so ngày 15 tháng 6 näm 2022, np h so trrc tip v 
phông Quàn 1 TDTT, S& VH,TT&DL (So 2, Dzth'ng Bich Dáng, phu-&ng Nguyen 
trãi, thành phO Ha Giang, tinh Ha Giang.) Giâi dáp thông tin lien h so din thoai: 
02193868789 - 0362019333 gp dông chI Do DInh Dung - Phó phông Quán l the 
dic the thao. Email: dodung1971gmail.com   

- Ban th chIrc không chp nhn h so thiu các thu tic theo quy djnh. 

III. THOI GIAN, DIA DIEM, NQI DUNG 

1. Thôi gian hçp Ban to chfrc và các tiu ban 

- H9p Ban t chüc: (có giâ'y mài riêng) 

- 8h00 ngày 17/6/2022, tiu ban nhân sir khóp h so tai  phông Quân 1 TDTT, 
tiêu ban chuyên tp huân tr9ng tài tai  Trung tam HL&TDTDTT tinh 

- 1 4h00 ngày 17/6/2022 h9p BTC vâi các tnr&ng doàn, HLV thông báo nhân 
si,r và boo thàm xêp ljch thi dâu tai  Hi Trueing tan 4, Si VHTT&DL. 

2. Thôi gian ti chfrc giãi: Tü ngày 18 -20/6/2022 

- Khai mac:  7h30 ngày 18/6/2022 

- B mac:  16h00 ngày 20/6/2022 

- Dia dim: Nba thi du nhà thi du TDTT tinh (Km 2 cu Gac Di, phit&ng 
Quang Trung, thànhphO Ha Giang,). 

3. Ni dung thi du: dcm nam, don nü, dôi nam, dôi nü, dôi nam nü ph& hçrp, 
(chia lam 3 nhóm tu01). 

-Nhóm 1: 16-40 tui (2006- 1982) 
- Nhóm 2:41 —55 tuôi (1981 - 1967) 

- Nhóm 3: 56 tui —tth len (1966 trâv trt.róc) 
4. The thfrc thi dâu 

- Can cir si luçmg VDV tham gia, BTC Quy& djnh th thüc thi du cho phU 
hqp và thông nh.t t?i  buOi hçp vOi các tnrâng doàn; 

- Các trn dixçc t chüc thi d.0 v6i hinh thüc 5 van thäng 3 (dim S6 11, thãng 
cách bit2quá). 

- Xét chi s phu: Hiu s hip thing - thua; Hiu s qua thng - thua; Qua thing; 
qua thua; Trn dOi kháng tnrc tiêp; Bôc thàm. 

IV. LUT, TRANG PHUC THI DAU 

1. Lut: Ap diing Lut thi ct.0 Bong bàn hin hành; Bong thi dAu 40+ m.0 t14ng. 



2. Trang phic thi du: VDV mac  trang phiic th thao, gi.y, tat, quân áø ngän 
gçn khác vci màu bong thi dâu. 

V. KINH PHf, MIEN THUYNG, KY LUiT, KHIEU NJ 

1. Các doàn, don vj tham dir giái tgr tüc kinh phi di lai,  an ngü, trang ph'çic trong 
thôi gian thi dâu. 

2. Ban t chüc dam bão v kinh phi t chüc thi du và giãi thu&ng. 

3. Khen thtröng: 

- Ban t chüc trao ci lu'u nim cho các doàn v tham dr giâi 

- Ni dung giãi thiiàng Gm: Trao Cup, giãi thuô'ng 

a. Giái don nam (3 nhóm tuz) 

- 03 giãi nh.t: gm tin thuâng; 

- 03 giãi nhl: gm tin thuäng; 

- 06 giâi ba: gm tin thuàng (dcng giái ha) 

b. Giãi don nU (3 nhóm tuz) 

- 03 giâi nhtt: gm tin thir&ng; 
- 03 giâi nhI: gom tiên th.r&ng; 
- 06 giãi ba: gôm tiên thithng (dong giái ha) 
c. Giãi dôi nam (03 nhóm tuái) 

- 03 giâi nht: gm cè và tin thumg; 
- 03 giâi nhI: gôm ci và tiên thi.r&ng; 
- 06 giãi ba: gôm c? và tiên thung (dong giái ha) 
d. Giãi dôi nfr (không chia nhóm tuôi) 

- 01 giâi nht: gm Co và tin thuOng; 
- 01 giâi nhI: gôm cO và tiên thithng; 
- 02 giâi ba: gôm cO và tiên thithng (dóng giái ha) 

• A• - d. Giai doi nam nir phoi hçrp (khong chia nhom tuol) 

- 01 giãi nht: gm cO và tin thtr&ng; 

- 01 giâi nhI: gtm cO và tin thuOng; 

- 02 giái ba: gm cO vâ tin thuOng (aâng giái ha) 

4. K 1ut: Các truOng hqp vi pham Lut, Diu 1 và các quy djnh cüa Ban t 
chüc, tüy theo mirc d vi phm sê có các hInh thüc kS'  1u.t ti'x cânh cáo den truât 
quyn thi dâu hotc xóa bô kêt qua trin dâu, hoac toàn b thành tich 

5. Khiu ni 

5.1. Khilu nqi v chuyên món: 

+ Kin ngh, khiu nai vOl trçng tài, BTC v mt pha bong, VDV phái thuc 
hin truOc khi giao qua bong tiêp theo; 

+ Khiu nai  mt trn du: TruOng doàn, hu.n 1uyn viên phâi khiu nib.ng 
van ban sau 15 phüt khi ket thuc trn thi dau. Qua thOi gian quy djnh trên khiêu nai 
sè không có hiu 1irc. L phi: 500.000d1 lan khiêu 



CHU TECH KT. TONG BIEN ThP KT. GIAM DOc 
L 11 N BONG BÀN BIEN TAP PHO GIAM DOc - .4.. -. L'fl. 

2.2. Khié'u nai v nhân su 

Tnthng doàn, hu.n 1uynviên khiu ni bang van bàn sau khi thông báo nhân 
su cfia các doàn. BTC cong bô danh sách các VDV dü diêu kin tham gia thi dâu 
tai cuôc hop vcn cac tnicrng doan Cac &Yn vi khieu nai va don vi bi khiêu nai phai 
np l phI khiêu ni 1.000.000dllân khiêu nai!don  v tnr&c khi Ban to chüc tiên 
hành diêu tra, xir l vi phm. Nêu vic khiêu n.i cüa don vj duçc Ban to chCrc kêt 
luân là dung thI duoc hoãn trâ li so tiên dä np và ben bj khiêu nai  phâi np khoàn 
l phi khiêu ni. 

VIII. CAC QUY DINH KHAC 

1. VDV tham gia thi d.0 dn muon qua 10 phüt theo thông báo thi du cüa 
tr9ng tài s b xü thua trn dâu do (ti' so 0 -3). 

2. Các ni dung thi d.0 phâi có tü 03 cá nhân, 03 dôi cüa 03 don v tr& len 
BTC m6i tO chirc thi dâu. 

3. Chi có Ban t chrc giài mi CO quyn süa di, b sung Diu l khi xét 
thây can thiêt, Ban to chirc së thông báo nhanh nhât tâi các dcm v. 

Trén day là Diu 1 giái Bong bàn Báo Ha Giang 11am 2022.!. 

Nguyn Xuân Phiro'ng Nguyn BInh Minh guyn Van Hal 

No'i nhân: 
- UBND tinh Ha Giang (b/c); 
- Các Sâ, ban, ngành; 
- UBND các huyn, thành phO; 
- Báo Ha Giang; 
- LiOn oân Bong bàn, các Câu 1c b; 
- Ban Giám dôc Sâ; 
- VP Sà, Thanh tra; KHTC; QLTD1T; 
- PhOng PA 03 Cong an tinh; 
- Bénh viên Da khoa tinh; 
- Trung tam HL&TD TDTT tinh; 
- PhOng VHTT các huyn, TP; 
- Trung tam VHTT&DL các huyn, TP; 
- Vnpti 0ffce; 
- Lixu: VT 



DANH SACH 
THAM GJA GIAI BONG BAN BAO HA GIANG NAM 2022 

Do'nvj  

U Ho và ten Chcrc danh Näm sinh Ghi chii 
1 Nguyn Van A Tri.thng doàn 
2 Nguyn Van B HLV 
3 Nguyn Van C VDV 
4 Nguyn Van D VDV 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

ngày tháng nám 2022 
THU TRIJ'ONG DON VI 

(K ten, dóng dó'u) 



Biu 1 
DANE! SACH 

BANG K' NQI DUNG, NHOM TUOI THI DAU 
GIAI BONG BÀN BAO HA GIANG  LAN TH1J' VIV NAM 2014 

Donvj  

1.Nhóml: 16-40 

TI H9 V ten Giài 
tInh 

Nãm 
sinh 

Nôi dung thi dAu 
Don 
nam 

Don 
nU 

Dôi 
nam 

Dôi 
nit 

Dôi nam, nü 
phôi hcp 

1 
2 
3 
4 

2.Nhóm2:Tir40-55 

U Hç Va ten Giói 
tInh 

Nãm 
sinh 

Ni dung thi dAu 
Dcm 
nam 

Don 
nit 

Dôi 
nam 

Dôi 
nit 

Dôi nam, nCr 
phôi hçip 

1 
2 
3 
4 

3. Nhóm 3: Tir 56 trâ len 

TI Hç Va ten Gii 
tInh 

Nãm 
sinh 

NOi dung thi du 
Don 
nam 

Don 
nit 

Dôi 
nam 

Dôi 
nit 

Dôi nam, 
nit phôi hcip 

1 
2 
3 
4 

F A - . 'A Xac nhin cua Lanh do don v! Trirong doan, Huan Iuyçn vien 
(Kj và ghi rö hç ten) 
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