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KẾ HOẠCH
Phối hợp tổ chức môn Đẩy gậy, Bi sắt
Đại hội TDTT tỉnh Nghệ An lần thứ IX năm 2021, 2022
Căn cứ Kế hoạch số 441/KH-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2021 về việc tổ
chức lễ khai mạc, bế mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ IX, năm
2022; Điều lệ số 321/ĐL-SVHTT ngày 09/02/2021 của Sở Văn hóa và Thể thao
Nghệ An về việc ban hành điều lệ Đại hội TDTT tỉnh Nghệ An lần thứ IX năm 2021,
2022.
Sở Văn hoá và Thể thao và UBND huyện Đô Lương thống nhất ban hành kế
hoạch phối hợp tổ chức môn Đẩy gậy và Bi Sắt trong khuôn khổ Đại hội TDTT tỉnh
Nghệ An lần thứ IX năm 2021, 2022 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích.
Nhằm đánh giá phong trào TDTT nói chung và phong trào tập luyện, thi đấu
môn Đẩy gậy và Bi sắt nói riêng giữa các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh trong
những năm qua.
2. Yêu cầu.
- Chấp hành nghiêm chỉnh luật, điều lệ và các quy định khác của Ban tổ
chức.Bảo đảm an toàn, giữ gìn an ninh trật tự trong quá trình tổ chức thi đấu.
- Đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, HÌNH THỨC THI ĐẤU
1. Thời gian.
- Thi đấu từ ngày 27/11 đến 30/11/2021
- 14h00 ngày 26/11/2021: Test nhanh Covid -19 cho các đoàn tham gia;
- 8h00’ngày 27/11/202: Test nhanh Covid -19, kiểm tra hồ sơ nhân sự.
- 14h00’ ngày 27/11/2021 cân thử VĐV và tập huấn trọng tài;
- 15h30’ ngày 27/11/2021 họp chuyên môn;
- 7h30’ ngày 28/11/2021 thi đấu.
2. Địa điểm.
- Kiểm tra nhân sự, họp chuyên môn: tại Trung tâm VHTT-TT huyện Đô
Lương;

- Thi đấu: tại nhà thi đấu và sân Bi sắt Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền
thông huyện Đô Lương.
3. Hình thức tổ chức thi đấu:
- Theo phương án khép kín (không có khán giả).
- Thi đấu theo hình thức cuốn chiếu (thi đấu xong nội dung nào trao thưởng
nội dung đó).
- Ban tổ chức, tiểu ban, trọng tài, phục vụ, các đoàn VĐV phải có giấy xét
nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong thời hạn 72 giờ trước khi giải tổ chức
III. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG COVID-19
Đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo Hướng dẫn số
3862/HD-BVHTTDL ngày 18/10/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng
dẫn tạm thời việc thực hiện nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính
phủ Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid19” trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch phù hợp với tình hình thực tế tại địa
phương; Quyết định số 3896/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2021 của UBND
tỉnh Nghệ An về việc ban hành quy định tạm thời một số biện pháp phòng, chống
dịch Covid-19 để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”
đối với từng cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Công văn hướng dẫn của Sở Y
tế Nghệ An và quy định của Ban tổ chức.
IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC
Từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 cấp cho Sở Văn hóa và Thể thao,
ngân sách địa phương đăng cai và các nguồn thu hợp pháp khác (nếu có).
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Văn hoá và Thể thao.
a) Phòng Quản lý TDTT
- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan tham mưu: kế hoạch phối
hợp; Quyết định BTC, các tiểu ban, trọng tài và cán bộ phục vụ; kinh phí tổ chức thi
đấu …;
- Xây dựng ma két, chương trình thi đấu, trao thưởng;
- Tiếp nhận hồ sơ thi đấu của các đơn vị, chủ trì kiểm tra nhân sự, làm thẻ,
họp chuyên môn bốc thăm, xếp lịch và in ấn lịch thi đấu, tổng hợp, cập nhật thành
tích;
- Chuẩn bị biên bản thi đấu và cơ sở vật chất phục vụ thi đấu;
- Phối hợp các Phòng KH-TC, Văn phòng Sở, các đơn vị liên quan mua sắm,
thuê, mượn,vận chuyển trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ thi đấu;
b) Phòng Kế hoạch - Tài chính.
- Chủ trì, phối hợp với Phòng quản lý TDTT trình Lãnh đạo sở phê duyệt kinh
phí đảm bảo tổ chức thi đấu và Thực hiện thanh quyết toán;

- Giới thiệu 04 người: 01 cán bộ tham gia BTC, 02 cán bộ tham gia tiểu ban
01 phục vụ thi đấu.
c) Văn phòng Sở.
- Giới thiệu 03 người: 01 Lãnh đạo tham gia BTC, 01 tiểu ban và 01 phục vụ
(lái xe).
- Chuẩn bị huy chương trao thưởng cho các VĐV đạt thành tích;
- Tham mưu thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo các quy định của
tỉnh đồng thời tuân thủ các quy định phòng chống dịch của địa phương đăng cai tổ
chức;
- Tham mưu, đảm bảo các thành viên Ban tổ chức, tiểu ban, trọng tài, phục
vụ, các đoàn VĐV cấp tỉnh phải có giấy xét nghiệm kết quả âm tính với SARS-CoV2 bằng phương pháp test nhanh trong thời hạn 72 giờ trước khi tổ chức;
- Bố trí 01 xe ô tô phục vụ giải.
d) Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT thao tỉnh
- Chuẩn bị một số cơ sở vật chất: 02 bảng tính điểm, 02 vòng đứng bắn, 01
thước đo môn bi sắt, 01 bộ ván bắn kỹ thuật.
- Cử 03 cán bộ tham gia công tác trọng tài: 01 trọng tài môn Bi sắt, 02 trọng
tài môn Đẩy gậy.
đ) Trường Phổ thông năng khiếu TDTT
Cử 01 cán bộ tham gia công tác trọng tài điều hành môn thi đấu.
2. Uỷ ban nhân dân huyện Đô Lương
- Giới thiệu 03 cán bộ tham gia BTC (01 Lãnh đạo UBND Huyện; 01 Lãnh
đạo phòng VHTT; 01 lãnh đạo Trung tâm VHTT);
- Bố trí 07 cán bộ tham gia làm nhiệm vụ: 03 cán bộ tham gia tiểu ban tổ chức
(01 Trưởng Tiểu ban Phòng chống Covid-19, 01 Trưởng Tiểu ban An ninh, 01
Trưởng Tiểu ban Lễ tân), 04 cán bộ phục vụ (01 nữ mặc áo dài, phục vụ nước uống
cho BTC, trọng tài, 01 phụ trách loa máy, 02 phục vụ công tác kiểm tra kết quả xét
nghiệm covid-19);
- Bố trí nhân sự thành lập Tổ Phòng chống Covid-19 và Tổ An ninh phục vụ
công tác tổ chức thi đấu;
- Bố trí con người và phương tiện tổ chức test nhanh Covid-19 cho tất cả các
thành phần tham gia Đại hội;
- Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ thi đấu (có danh mục kèm theo), nước uống
cho kiểm tra nhân sự, họp chuyên môn và các ngày thi đấu. Tiếp nhận và bàn giao
dụng cụ phục vụ thi đấu do Sở chuyển đến (nếu có);
- Bố trí phòng họp để kiểm tra nhân sự và họp chuyên môn (có bút viết bảng
và nước uống);
- Thực hiện trang trí phông màn, ma két, băng rôn, loa máy, 04 bàn có trải
khăn và 20 ghế cho tổ chức thi đấu;

- Liên hệ 06 cán bộ y tế, 06 công an phục vụ trong quá trình tổ chức;
- Liên hệ điện lực đảm bảo điện phục vụ tổ chức thi đấu;
- Đảm bảo công tác an ninh, vệ sinh trước, trong và sau thi đấu;
- Phối hợp Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao liên hệ phòng nghỉ cho BTC,
trọng tài, tiểu ban và liên hệ giới thiệu chổ ăn, nghỉ cho các đoàn về tham dự theo
hình thức khép kín tại một địa điểm (hoặc khu vực);
- Xây dựng phương án, kịch bản phục vụ công tác tổ chức cũng như hướng
dẫn cho các đơn vị, đối tượng tham dự đảm bảo công tác phòng chống dịch trong
điều kiện hoạt động bình thường mới;
- Phối hợp với Ban tổ chức cấp tỉnh triển khai, chỉ định một số nội dung liên
quan đến công tác tổ chức như: địa điểm lưu trú, cung đường di chuyển, phân khu
tập luyện, thi đấu…và bổ sung các quy định về công tác chuyên môn phát sinh trong
quá trình tổ chức;
- Các thành viên Ban tổ chức, tiểu ban, trọng tài, phục vụ cấp huyện phải đảm
bảo có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong thời hạn 72 giờ trước khi giải
tổ chức.
Trên đây là kế hoạch phối hợp tổ chức môn Đẩy gậy, Bi sắt trong chương
trình thi đấu Đại hội TDTT tỉnh Nghệ An lần thứ IX năm 2021, 2022. Các phòng
Sở, đơn vị liên quan phối hợp tổ chức triển khai nghiêm túc, kịp thời, đảm bảo đúng
tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Trong quá trình triển khai có gì vướng mắc kịp thời
báo cáo BTC Đại hội, Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao để cùng giải quyết./.
Nơi nhận:
- Giám đốc Sở (b/c);
- Các thành viên BTC Đại hội;
- Như mục V;
- Phòng VHTT; Trung tâm VHTT .Đô Lương;
- Lưu: VT, QL TDTT (VN).
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