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KẾ HOẠCH 
tổ chức Hội thao Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ V 

 năm 2020   

----- 

 

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ 

Khối, nhiệm kỳ 2020 – 2025, nhằm thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại 

biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh 

nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng Kế 

hoạch tổ chức Hội thao trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao 

động năm 2020, với các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tổ chức các hoạt động thể dục - thể thao sôi nổi, vui tươi chào mừng thành 

công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối 

cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025.  

- Đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể chất, tăng cường sức khỏe, đồng thời 

tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, đáp ứng nhu cầu giải trí tinh thần cho cán bộ, đảng 

viên, công chức, viên chức và người lao động nhằm thúc đẩy phong trào thi đua 

yêu nước tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính 

trị, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2020, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch của đơn 

vị. Đồng thời, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm 

giữa cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp trong Khối.  

- Hội thao phải được tổ chức an toàn, thể hiện tinh thần đoàn kết, cao thượng 

và trung thực. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG VÀ MÔN THI ĐẤU  

1. Thời gian: Dự kiến tổ chức thi đấu trong 02 ngày 20 và 21/11/2020.  

- Khai mạc bắt đầu từ 17 giờ 30, ngày 20/11/2020.  

- Bế mạc, trao giải vào 17 giờ 30, ngày 21/11/2020.  

- Thời gian đăng ký tham gia: Đến hết ngày 11/11/2020 (gửi về: Đảng ủy Khối 
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cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; địa chỉ: Số 308 Trần Hưng Đạo, Tp. Phan Thiết). 

2. Địa điểm: Tại Nhà thi đấu Trung tâm huấn luyện Thể dục thể thao tỉnh và 

Cụm sân Quần vợt Tuấn Loan (Số 309 Nguyễn Hội, Phường Xuân An, Tp.Phan 

Thiết).   

3. Đối tượng: Là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động 

trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối.  

4. Môn thi đấu: 

- Bóng chuyền hơi nam nữ phối hợp. 

- Quần vợt:  

+ Nội dung đôi nam lãnh đạo; 

+ Đôi nam có tổng số điểm không vượt quá 1300 điểm. 

5. Kinh phí: Từ đóng góp của các vận động viên, các đội thi đấu và nguồn 

tài trợ.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thành lập Ban Tổ chức Hội thao để giúp 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức thành công Hội thao. 

- Ban Tổ chức Hội thao có trách nhiệm ban hành Điều lệ, tham mưu chuẩn 

bị các điều kiện cần thiết để tổ chức tốt Hội thao. 

- Các cấp ủy cơ sở phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tạo 

điều kiện về thời gian, kinh phí để các đảng viên, công chức, viên chức, người lao 

động đăng ký tham gia thi đấu và đến cổ vũ các vận động viên thi đấu.   

 

Nơi nhận:                                    
- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo),                                                             
- Các ban, Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,  

- Văn phòng, các ban, đoàn thể ĐUK, 

- Các chi, đảng bộ cơ sở, 
- Trung tâm huấn luện TDTT tỉnh, 
- Lưu VPĐUK.              

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

  Lê Thị Hải Duyên  
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