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UBND TINH PHU THQ CQNGHOAXAHQICHUNGI1AVLETNAM 
S1VANHOA,TaE1114oVADULjcH DcIâp-Tirdo-Hanh phüc  

S& 06 /DL-SVHTTDL Pith ThQ, ngày 10 TY a  I  

DIEU LE 
Giãi Vit dã tinh Phil Th9 "Cup Giây  Bãi Blng" EthR22  

Liuhô'søsô  
Thijc hin k hoch s6 84/KHPH-SVHTTDL-TCTGVN ngày 27/1072022 

cüa Sâ Vn hóa, The thao va Du ljch và Tong cong ty Giây Vit Nam ye vic to 
chüc Ngay chay Olympic vi sue khOe toàn dãn;Giái Vit dâ tinh Phil ThQ "Cup 
Giy Bâi Bang" näm 2022. Si VAn hoá, The thao và Du ljch ban hành Dieu l giai 
Vit dA tinh Phil ThQ "Cap Giây BAi BAng" nAm 2022 nhu sau: 

L DO! TIrQNG, THANE PHAN VA HO SO DANG KY TRAM GIA GLA!. 
1. Di tirçrng tham gia: Là vn dng vien các huyn,thj, thành; các ngành 

trrc thuc (Dáng u Khdi các ca quan tin/i, Dáng iy Khôi doanh nghiep tin/i, 
COng an tin/i, Bô c/i huy quán sit tin/i, Cong ty cO p/ian suppe phOt p/at và hoá 
chat Lam Thao, Tong cong iy Giáy Vit Nam) và các Trueing Dai  h9c, Cao dAng, 
Trung hQc ehuyên nghip va dy ngh trên dja bàn tinh (Nii tré chiy cr ly 02km; 
ni chnh chay cit ly 03 1cm; nam tré chçzy cit ly 03 1cm; nam c/In/i chgy cit ly  05 
1cm). 

-Van ctng vièn tham gia thi dAu phãi là ngithi thuOc dja phuang, nganh, 
don vi quãn l, không trong thii gian bj k) lut. 

- Vn dng viên trê 'nam, nfr) tr 16 tu& trâ xuOng ('sin/i nàm 2006 Ira lcd 
day); \'DV chInh (nam, nü) tr 17 tuôi trâ len. 

- DOi vâi huyn, thj, thành: Vn dng vien tham gia thi dau phâi cô h khâu 
thuông tril tai don vj tr 12 thang tr0 len tInh d&i ngày khai mac  giãi; Co SC khOe 
dam báo thi dâu; CO thi'rc tO chcrc k' 1u3t tOt, duçrc don vj dang k tham gia thi 
dâu. 

-DOi vói các don vj: Dãng u Khôi cac co quan tlnh, Dãng ily Khôi doanh 
nghip tinh, Cong an tinh, B chi huy quãn sir tinh, Cong ty cO phân suppe phôt 
phát vâ hoá chat Lam Thao, T6ng cOng ty GiAy Vit Nam:Vn dng viên tham gia 
thi dau phâi thuc don vj quãn 1, neu là can bO hçip dông phài cO hcip dOng lao 
dng tfr 12 tháng trâ len tInh dn ngày khai mac  giài ('co bang luvng kern theo), Co 
sue khOe dam bão thi du; cO thüc to chüc kS 1ut tOt, &rqc don vj dAng k tham 
gia thi dâu. Nêu don vj không dAng k thi dâu thI VDV duçic quyên dAng k thi 
dâu cho huyn, thành, thj noi dAng k h khâu thithng trCi. 

- DOi vti các trueing dai  h9c, cao trung h9c chuyên nghip và day 
nghê: Vn dung  viên là can b tham gia thi dâu phài thuc don vj quan l, néu là 
can bO hçip dOng phái cO hcip dng lao dng tr 12 tháng trâ len tmnh dn ngày khai 
mac giãi 'có bang hrcmg kern theo,); vn dng viên là hçc sinh, sinh viên phài có 
xác nlin cüa lành dao  Tnthng; cO sue khOe dam bão thi dâu; cO th(rc tO chuc k 
lut tOt, duqc don vj dang k tham gia thi dAu.. 
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- Dôi vOi VDV dang tap 1uyn tp trung tai  Trung tam Dào tao, Huân 1uyn 
TDTT cO h khau thii&ng tth thuc huyn. thj, thành nào thi chi thrcic dang k 
tham gia thi dâu cho huyn, thj, thành dO. 

- Dôi vâi các VDV hin dang hçc tap. lao dng, cong tác a ngoài tinh có h 
khâu thtthng trU c huyn, thj, thành nao thI dixçic phép clang k tham gia thi dâu ô 
huyn, thj, thãnh dO. 

- Nghiêm cam thuê muçm VDV trái vài nhng quy djnh trên. 
A 2.Thanhphan 

- Gôm 13 huyn, thãnh, thi và các dcm vj: Dãng u Khôi các c quan tinh, 
Dàng üy Khôi doanh nghip tinh, Cong an tinh, B chi huy quân s,r tinh,Công ty 
cô phãn suppe phôt phát và hoá chat Lam Thao, Tong Cong ty Giây Vit Narn. 

- Các truô'ng dai  h9c, cao clang, trung hçc chuyên nghip vã dy nghê trên 
dja bàn tinh PhU Thç gôm: Trix&ng Dai  h9c I-lung Vixcing, Tnr&ng Dai  h9c Cong 
nghip Vit Tn, Tnrang Cao clang Nghê Phü ThQ, Tnrông Cao clang Cong nghip 
thirc phãm, Trithng Cao clang Cong nghip hóa chat, Trithng Cao clang D.rcic; 
Trumg Cao clang Y té. 

3.Dängkthidâu 
- Môi don vj tham gia duçic cir 01 doàn VE)V gôm: Tnrâng doàn, chäm soc 

viên, huân luyn viên và 03 VDV nam tré, 03 VDV nam chrnh, 03 VDV nü tré, 03 
VDV nr chInh. 

- Nêu don vj không dU doàn thI clang k tham gia di trê, di chInh hoc Ca than. 
- Ngoai các van dng viên clang k theo quy djnh trên, BTC khuyên khich 

các don vj clang k them vn dông viên tham gia thi dâu cá nhãn eua CáC ni dung. 
4.Hôsodängk 
- Dôi vâi huyn, thj, thành: Danh sách VDV (theo máu), cO xác nhn cUa 

lãnh do UBND huyn, thj, thành (có ban sao ch&ng minh thzr nhãn dan hoác 
CCCD và h5 kháu thwàng trü kern theo). 

- Dôi vài các don vj Dâng u' Khoi các co quan tinh, Dáng iry KhOi doanh 
nghip tinh, Cong an tinh, Bô chi huy quân sir tinh,Công ty cô phân suppe phOt 
phát Va hoá chat Lam Thao, TOng cong ty Giây Vit Nam và Các trumg di hQc, 
cao clang, trung hçe chuyên nghip va day nghê: Danh sách VDV (theo rnáu), Co 
xác nhn cüa lãnh dao  don vj (7vp dông lao d(5ng, bang htol2g kern theo). 

- Các vn dng viên tham gia giãi Vit dã tinh Phui Th9 "Cñp GiâyBãi Bang 
näm 2022"phài cO giây khám sirc khOe xác nh.n dü sire khoê tham gia thi dâu giâi 
cüa tirng VDV do co quan y tê cO thãm quyCn câp(Thài gian không qua 06 tháng 
tInh den ngàv thi dáu). 

- Giây khai sinh bàn sao dôi vài vn d(ng viên nam trê, n[k tré. 
- I-JO so: Môi don v lip 01 bO gin ye PhOng Quan 1' TDTT - Sâ Van hOa, 

The thao và Du lich (SDT lien he: 0915418198, Ong Trãn Anh Tuân, chuyén viên 
Phông Quân 1 TDTT; Gmail: theducthethao.pt(gmai1.com)  cham  nhât ngày 11 
tháng 11 nAm 2022. 

II. THfl GIAN, DIA DIEM: 
1.Hçpchuyênmôn 
1.1. Thành phân: Ban to chirc, Tnrâng cloàn, I-ILV 
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1.2. Th&i gian: 8h00' ngày 15/11/2022 
1.3. Oja die2m: Hi trtr&ng tang 5 Sâ Van hoá, The thao và Du flch  tinh Phi.i 

Tho (Dwông Trcn P/ni - P. Gia Cam - TP. Viêt TrI). 
2. Khai mc, thi du Va b m3c: Thir 6, ngày 18 tháng 11 nAm 2022 
2.1. Khaimic: 7h30' - 8h00' 
2.2.T chire chay ding hInh, ciy ly 0,5 kin: 8h00' - 8h30' 
2.3.Tô chiic thi du: 8h30' - 10h30' 
2.4. B mc,trao giãi thwông: 10h30' - llh0O' 
2.5. Bja diim: 

+ Khai mac,  b mac: Khu di tIch ljch sr Dn Hang, tinh Ph ThQ 
+ Thi dâu giái: Dtr&ig chay Khu di tIch ljch sir Den Hang, tinh Phü Th9 

Ill. NQI DUNG, TINH CHAT, CACH TiN!! THANH TIC!! vA xEP 
H3NG 

1.Ni dung 
- N1t trê chay 02 km, nt chInh chay 03 km. 
- Nam tré chay 03 kin, nam chInh chay 05 km. 
2.TInh chit thi du: Ca nhân nam, nft, di và toàn doàn. 
3.Th,r ttr  thi du:Nü trê, ntr chInli, nam tré, nam chInh. 
4. Luât thi du: Luât Din kinh bin hành cüaTong ciic TDTT. 
5. Cách tmnh thành tIch và xp hang 
- Diem cá nhãn: Là thir tr ye dIch cüa VDV. 
- Di tré: Là tong thir tr xêp hang cUa 03 VDV nü tré và 03 VDVnam tré. 

DOi nào Co tong sôdiêm thâp han thI xêp trên; neu cO 02 hay nhiêu di bang nhau 
ye tOng so diem thI xét VDV ml cuôi cüng cO thành tich cao han thI xp trên; nêu 
van bang diem nhau thI xét den VDV nam cui cüng cO thãnh tIch cao han thI xêp 
trén, b6c thäm. 

- Di chinh: Là tOng thr tr xep hang cüa 03 VDV flu chInh và 03 VDV nam 
chInh. Di nao co tong so diem thâp han thI xêp trên; nêu cO 02 hay nhiêu di 
bang nhau ye tOng sO diem thI xét VDV nü cuOi cüng CO thành tIch cao hon thi 
xêp trên; nêu van bang diem nhau thI xét den VDV nam cuôi cüng có thãnh tIch 
cao han thi xêp trên, bOc thäm. 

- Toàn doàn: Là tong so diem cüa dôi chInh và tré. Doàn nào cO tong ,sô 
diem thâp han thI xp trên; nêu CO 02 hay nhiêu doàn bang nhau v thng s diem 
thI doàn nào có di tré thành tIch cao han thi xp tren, bOc tham. 

* Ban tJ chüc chixip hqng bàn doàn cho cdc don vj tham gia dü d3i Ire, 
i chmnh. 

IV. KIIEN THIT(1NG, KY LUILT 
1. Khen thuông: Ban t6 chI.rc tang: 
- Ci hrti nim cho các dan vj tham gia giài. 
- Giãi cá nhêtn(Wi tré, ni chmnh, nam tré, nam chIn/i): Trao giây chang nhn 

va tien thuing cho VDV dat  giài nht, nhI, ba, tix, nAm. 
- Giãi di (i.tré, dôi chInh): Trao cy và tin thuâng cho dOi dat giái nhât, 

nhI, ba. 
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- Giãi toàn doàn: 
+ Giái nhât: Trao cup, ci và tién thuâng. 
+ Giâi nhi:Trao c?y, tiên thirông. 
+ Giãi ba: Trao c, tiên thuthig. 
- Giãi thiröng t trçng tài hoàn thành xut sac nhim vu. 
2.K1uât 
Trong qua trmnh to chrc giãi, nêu doàn, cá nhãn VDV, thành viên BTC, 

Trçng tài vi phm Diu 1, tu' theo müc do vi pham s bj k lu@ bang các hInh 
thi'rc phê bInh, cãnh cáo, xoá bô thành tIch hoc truât quyên chi dao,  thi dâu Va X 

pht hành chInh theo nghj djnh 158/2013/ND-CP ngày 12/11/2013 cUa Thiii tuOng 
ChInh phü ye quy djnh xir phat vi pham hành chInh trong lTnh vvc  VAn hóa, the 
thao, du ljth và quang cáo. 

V. CAC QUY DINH KHAC 
1.Các cá nhân, &m vi tham gia giâi tir tue an, nghi, di 1i; ch d An, nghi 

thirc hin theo quy dinh hin hành ye chê d chInh sách doi vâi VDV, HLV, tr9ng 
tài và cong tác to chirc các giái the thao. 

2. Chi Co Trtx&ng doãn, huân 1uyn viôn mcci co quyên khiêunai Va phãi Co 
vAn bàn gri cho Ban to chüc giài (khiêu nai v nhân sw trzthc thi dáu, khiêu nzi ye 

chuyên mon ngay sau thi dâu). Ban to chirc giái xem xét, giãi quyêt các khiêu ni, 
gCri vAn bàn ira 1i cho cac don vj, tp the, cá nhãn lien quan. Các don vj, tp the, 
cá nhân cO lien quan phái tuân thu theo quyêt djnh cüa Ban to chüc giái. 

Diu 1 nay cO hiu 1irc tr ngày k; chi cO BTC m&i CO quyên süa dôi và bô 
sung khi cAn thit./. 

 

No! nh(mn: 
- Ban TG Thth u' (b/c); 
- LAnh dao Sâ V1TFDL (c/d); 
- UBND cac huyn, thành, thj (p/h); 
- Sâ Y t; 
- DU khi các CQ tinh (t/h); 
- EMJ khM DN tinh (t/b); 
- C8ng an tinh (tJh); 
- BCH Quãn su tinh (t/h); 
- Cong ty cO phn suppe ph& phát vá hoá chAt Lm Thao; 
- Tang cOng ty GiAy Vit Nam; 
- PhOng VHTI', Trung tarn VHT1'DL, U VHTTDL&U 
các huyn, thj, thânh (tlh); 
- Các truäng DH, CD, THCN và DN (tIh); 
- Các dan vj khoi the thao thuOc  Sà (tIh); 
- Luu: VT, QLTDU. 

 

 

Nguyn Ba Khuyén 
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DANH SACH 
Bang k3 giãi Vit dã tinh Phá Thç "Cup BAi Bang näm 2022" 

* Don vj:  

STT Hç Va ten 
H khu 

thuông trü 
Dn v cong tác) 

Näm 
sinh 

Cir ly tham gia thi dãu Ghi 
chü Nu tre 

2 km 

N& 
chinh 
3 km 

Nam 
trë 

3 km 

Nam 
chInh 
5 km 

,Ngày thángnãm2022 

xAc NHJLN CUA LANH IMO 
UBND HUYN, Tn!, THANH 

VATHU TRUONG CAC DON VI 
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