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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Khánh Hòa, ngày 06 tháng 7 năm 2020

KẾ HOẠCH
Tổ chức Giải cầu lông chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống
Ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020)
-----

Nhằm thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo
(01/8/1930 - 01/8/2020); chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ
XVIII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch tổ chức Giải cầu lông, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo
(01/8/1930 - 01/8/2020).
- Nhằm xây dựng đời sống văn hóa tinh thần trong đội ngũ cán bộ, công
chức ngành Tuyên giáo tỉnh, qua đó góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, công
chức nỗ lực vượt qua khó khăn, không ngừng phấn đấu nâng cao chất lượng,
hiệu quả công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, công
nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
- Tạo không khí vui tươi, phấn khởi, là cơ hội giao lưu, kết nối, chia sẻ
kinh nghiệm giữa các cơ quan, đơn vị trong ngành Tuyên giáo, góp phần hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2020 và những năm
tiếp theo.
- Công tác chuẩn bị và tổ chức Giải cầu lông phải chu đáo, chặt chẽ, thiết
thực trên tinh thần tiết kiệm.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ
1. Thời gian: Dự kiến 01 buổi, chiều ngày 31/7/2020 (thứ Sáu)
2. Địa điểm: Nhà thi đấu Trường Đại học Khánh Hòa, số 01 Nguyễn
Chánh, Nha Trang, Khánh Hòa.
3. Thành phần tham dự Lễ khai mạc:
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Đại diện Lãnh đạo Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh; Công đoàn viên chức tỉnh,
- Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy (Khối 1),
- Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Khánh Hòa,
- Lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ban tuyên giáo
các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, trung tâm chính trị cấp
huyện, ban tuyên giáo Mặt trận và các đoàn thể tỉnh.
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III. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Chương trình:
- Chào cờ,
- Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu,
- Phát biểu khai mạc và ôn lại 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo,
- Tặng cờ lưu niệm,
- Tổ chức Giải,
- Tổng kết Giải và mời dự tiệc liên hoan.
2. Điều lệ giải
2.1. Đối tượng: Cán bộ, công chức thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ban
tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, trung tâm chính trị cấp huyện, Đảng ủy
Khối các cơ quan tỉnh và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh.
2.2. Số lượng: Mỗi phòng trực thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ban tuyên
giáo các huyện, thị, thành ủy (kể cả trung tâm chính trị); Đảng ủy Khối các cơ
quan tỉnh; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh có ít nhất 01 đội tham gia.
2.3. Thể lệ Giải:
- Luật thi đấu: Theo Luật thi đấu Cầu lông hiện hành (do Tổng cục Thể
dục thể thao ban hành), thi đấu 3 hiệp, thắng 2
- Nhóm tuổi: Không phân biệt nhóm tuổi
- Thể thức thi đấu: Gồm 02 nội dung (đôi nữ và đôi nam nữ).
- Điều kiện tổ chức nội dung thi đấu: Có từ 04 cặp vận động viên đăng ký
- Loại Cầu thi đấu: Loại cầu nhãn hiệu Vina Star - 50
* Ghi chú:
- Ban Tổ chức Giải sẽ tiến hành bốc thăm, chia bảng thi đấu và thông báo
cho các đơn vị trước khi tổ chức Giải 05 ngày.
- Tùy theo số lượng vận động viên đăng ký, Ban Tổ chức Giải có thể
quyết định thay đổi thể thức thi đấu phù hợp.
- Hình thức thi: Loại trực tiếp.
2.4. Giải thưởng: Mỗi nội dung đôi nữ, đôi nam nữ gồm: 01 giải nhất, 01
giải nhì và đồng giải ba.
- Giải nhất: 500.000đ
- Giải nhì: 400.000đ
- Giải ba: 300.000đ
IV. KINH PHÍ: Do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan
tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, các phòng thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh
ủy căn cứ Kế hoạch này tham gia hoạt động và cử vận động viên thi đấu.
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Các đơn vị lập danh sách vận động viên tham gia và gửi về Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy trước ngày 20/07/2020 (đồng thời gởi qua Lotus Note: Le Anh
Tuan/TUKhanhHoa/DCS/VN hoặc Email: tuyengiaokhanhhoa79@gmail.com)
2. Phòng Báo chí - Tổng hợp:
- Chịu trách nhiệm tham mưu các văn bản liên quan; dự trù kinh phí tổ
chức Giải và liên hoan tổng kết.
- Chịu trách nhiệm điều hành chương trình, kiểm tra, đôn đốc các hoạt
động theo Kế hoạch này.
- Phối hợp với Trường Đại học Khánh Hòa thực hiện việc trang trí sân
khấu, maket, âm thanh, ánh sáng; sân thi đấu, tổ trọng tài.
3. Phòng Tuyên truyền: Chịu trách nhiệm tham mưu lãnh đạo Ban bài
phát biểu khai mạc và ôn lại Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng
(01/8/1930-01/8/2020); bài phát biểu bế mạc Giải; đăng tải Kế hoạch tổ chức
Giải trên Trang Thông tin điện tử của Ban.
4. Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng: Chuẩn bị cờ lưu niệm, mua
cầu lông, khăn lạnh, nước uống và dụng cụ y tế.
5. Phòng Khoa giáo: Chịu trách nhiệm tổng hợp danh sách các vận động
viên; phân bổ danh sách bốc thăm thi đấu và tổng hợp kết quả các trận đấu.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Giải Cầu lông chào mừng kỷ niệm 90 năm
Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020). Đề
nghị ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh,
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, các phòng thuộc Ban nghiêm túc thực hiện
để Giải Cầu lông đạt kết quả tốt.
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Trung ương, T26,
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Ban TĐKT tỉnh,
(Báo cáo)
- Công đoàn viên chức tỉnh,
- Trưởng Khối thi đua (Khối 1),
- Ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy,
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh,
- Trường Đại học Khánh Hòa,
- Các phòng trong Ban,
- Lưu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
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