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KẾ HOẠCH
Tổ chức Liên hoan các mô hình Thể dục thể thao
Nhằm hưởng ứng và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, đồng thời tăng
cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ lựa chọn một hình thức
thể dục, thể thao phù hợp để rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại;
Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội LHPN Việt Nam, Đoàn
Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam ban hành Kế hoạch tổ chức Liên hoan
các mô hình Thể dục thể thao, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích
- Thông qua Liên hoan nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên,
phụ nữ và nhân dân về lợi ích của việc rèn luyện thể dục thể thao nhằm nâng cao
sức khỏe bản thân và người thân trong gia đình, ngày càng thu hút đông đảo hội
viên, phụ nữ và nhân dân tham gia tập luyện các môn thể dục thể thao quần chúng.
- Liên hoan sẽ tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho hội viên, phụ nữ, thông
qua đó, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cũng như chất lượng cuộc
sống cho phụ nữ nói riêng và nhân dân nói chung.
2. Yêu cầu
- Liên hoan phải đảm bảo tinh thần đoàn kết, khách quan, trung thực, có tác
dụng cổ vũ, động viên và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.
- Các thông tin về Liên hoan phải đến được với đông đảo cán bộ, hội viên,
phụ nữ, thu hút được sự tham gia tích cực của hội viên, phụ nữ trong cả nước.
- Liên hoan phải được chuẩn bị chu đáo về mặt nội dung, hình thức tổ chức
cũng như các bước tiến hành; công tác tổ chức Liên hoan phải đảm bảo tiết kiệm,
phù hợp, hiệu quả.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Nội dung: Thi các môn thể dục thể thao bao gồm: Cầu lông, bóng
chuyền, earobic/nhảy dân vũ.
- Cầu lông: Hình thức thi đôi nữ.
- Earobic/Nhảy dân vũ: Mỗi đội thi đấu từ 7 - 10 thành viên.
- Bóng chuyền: Mỗi đội thi đấu có 5 thành viên.
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2. Hình thức: Mỗi tỉnh/thành Hội thành lập đoàn thi, có thể tham dự một,
hai hoặc cả ba nội dung trên.
2.1. Môn cầu lông, bóng chuyền
- Các đội sẽ bốc thăm để chọn đội thi đấu theo từng cặp. Hình thức thi đấu
sẽ là loại trực tiếp. Đội thắng sẽ tiếp tục vào vòng trong.
- Các đội thi phải tuân thủ theo quyết định của trọng tài. Quyết định của
trọng tài là quyết định cuối cùng.
2.2. Môn earobic/nhảy dân vũ
- Các đội sẽ bốc thăm thứ tự để thi đấu. Mỗi đội nhảy/khiêu vũ trên nền nhạc
tự chọn, không quá 7 phút/phần thi. Nhạc thi đấu sẽ do đội dự thi chịu trách nhiệm
và chuyển Ban Tổ chức trước khi dự thi.
- Ban Giám khảo chấm điểm trên cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành các
phần thi. Ban Tổ chức sẽ xếp hạng các đội thi theo đánh giá từ cao xuống thấp của
Ban Giám khảo.
2.3. Toàn đoàn
- Căn cứ vào số lượng môn thi tham dự, thành tích từng môn thi đấu, Ban Tổ
chức xem xét, đánh giá, xếp thứ tự từ cao xuống thấp, từ đó xác định giải thưởng
cho đoàn thi của từng địa phương, đơn vị.
- Ngoài ra, Ban tổ chức xem xét và trao 01 giải fairplay cho đoàn thi có tinh
thần thể thao đoàn kết và cao thượng.
3. Đối tượng dự thi
- Là cán Hội các cấp, hội viên, phụ nữ, do Hội LHPN các tỉnh, thành Hội, đơn
vị lựa chọn và cử đi thi đấu.
- Những đối tượng không được dự thi: Vận động viên chuyên nghiệp, người
hoạt động trong các ngành thể dục thể thao.
- Các đội thi phải đảm bảo đủ các điều kiện do Ban tổ chức Liên hoan của
Trung ương Hội LHPN Việt Nam quy định.
III. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: Dự kiến tuần 4 tháng 6/2019.
2. Địa điểm: Dự kiến tại 01 tỉnh phía Bắc.
IV. KINH PHÍ VÀ GIẢI THƯỞNG

1. Kinh phí: Chế độ chi thực hiện theo Quy định hiện hành của ngân sách
Nhà nước.
1.1 Cấp Trung ương: Kinh phí tổ chức Liên hoan chi từ ngân sách Nhà nước
theo chế độ hiện hành và nguồn xã hội hóa (nếu có).
1.2. Cấp tỉnh, thành, đơn vị:
- Tự lo kinh phí về trang phục thi đấu, dụng cụ thi đấu và các công cụ hỗ trợ
khác cho đoàn thi (Ban Tổ chức chỉ trang bị cầu lông, bóng chuyền để phục vụ thi đấu).
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- Tự lo kinh phí tổ chức, giải thưởng của Liên hoan tổ chức ở địa phương
(nếu có) và kinh phí cho cán bộ, đội thi của các địa phương, đơn vị về dự thi tại
Liên hoan.
2. Cơ cấu giải thưởng
2.1. Giải từng môn thi:
- 01 giải nhất
- 02 giải nhì
- 03 giải ba
- 05 giải khuyến khích
2.2. Giải toàn đoàn:
- 01 giải nhất
- 02 giải nhì
- 03 giải ba
- 05 giải khuyến khích
- 01 giải fairplay
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp Trung ương
1.1 Ban Tuyên giáo
- Tham mưu thành lập Ban tổ chức, Ban Giám khảo, thư ký, thể lệ, chương
trình Liên hoan.
- Phối hợp với các địa phương đăng cai chuẩn bị các nội dung, điều kiện tổ
chức Liên hoan.
- Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn Hội LHPN tỉnh,thành, đơn vị tổ chức Liên
hoan tại địa phương, đơn vị (nếu có).
- Phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Liên hoan và kết quả Liên
hoan trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương.
- Chuẩn bị các nội dung cần thiết để tổ chức Liên hoan: Xây dựng Kế hoạch
tổ chức, hình thức, nội dung các môn thi, bài phát biểu cho lãnh đạo Hội, Dự toán
kinh phí …
1.2 Văn phòng Trung ương Hội
- Phối hợp với địa phương, đơn vị đăng cai bố trí ăn, ngủ, đưa đón các đoàn
thi tham dự Liên hoan.
- Chuẩn bị công tác khen thưởng: Cờ lưu niệm, cờ khen thưởng để trao cho
các đoàn dự thi.
- Trung tâm Thông tin- Tư liệu đăng tải thông tin về Liên hoan và một số
đoàn thi xuất sắc trên website của Hội.
1.3 Ban Kế hoạch – Tài chính
- Thẩm định và bố trí kinh phí tổ chức Liên hoan.
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- Cử kế toán viên tham gia phục vụ Liên hoan. Hướng dẫn và hỗ trợ việc
thanh toán kinh phí tổ chức Liên hoan.
- Đầu mối công tác vận động tài trợ.
1.4. Báo Phụ nữ Việt Nam
- Phối hợp tuyên truyền về Liên hoan. Cử phóng viên tham dự và đưa tin,
bài về Liên hoan đậm nét.
1.5 Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam
- Tổ chức quay phim, chụp ảnh Liên hoan để lưu tư liệu phục vụ công tác
tuyên truyền.
2. Cấp tỉnh/thành, đơn vị
- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến về Liên hoan các mô hình thể
dục thể thao tới cơ sở, tùy điều kiện từng địa phương, đơn vị, tổ chức Liên hoan
các cấp nhằm lan tỏa phong trào thể dục thể thao quần chúng trong hội viên, phụ
nữ cả nước.
- Địa phương đăng cai: phối hợp hỗ trợ công tác tổ chức (địa điểm tổ chức
Liên hoan, bố trí ăn nghỉ cho đại biểu, an ninh và các điều kiện khác); báo cáo
Tỉnh ủy về chủ trương, đề nghị tạo điều kiện hỗ trợ Trung ương tổ chức Liên hoan
tại địa phương; Mời đại diện lãnh đạo, các sở, ban, ngành trong tỉnh; huy động lực
lượng hội viên, phụ nữ tới cổ vũ Liên hoan; chuẩn bị các điều kiện phục vụ giao
lưu với các đoàn tại địa phương.

Nơi nhận:
- TT ĐCT TW LHPN VN (để b/c);
- Các Ban, đơn vị liên quan;
- Hội LHPN các tỉnh, thành; Hội Phụ nữ Bộ
Công an, Ban Phụ nữ Quân đội.
- Lưu VT, TG.
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