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-  Cân eu Chuang trinh phôi hop sô 04/CTPH-HND-BVHTTDL ngày 
28/7/2015 giüa Hôi Nông dân Viêt Nam vôi Bô Van hôa, Thê thao & Du lich vê 
viêc dây manh câc hoat dông van hôa, van nghê, gia dinh, thê duc thê thao và du 
lich giai doan 2015 -  2020.

- Thuc hiên chuomg trinh phôi hep sô 08/CTPH-HND-SVHTTDL ngày 
02/11/2015 giüa Hôi nông dân và Sô Vân hôa, Thê thao & Du lich tinh vê dây 
manh câc hoat dông van hôa, van nghê, thê duc thê thao và du lich giai doan 
2015 -  2020. Ban tô chüc xây dung kê hoach tô chüc nhu sau :

1/ Mue dich và yêu eau:
1/ Mue dich:
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- Dây manh tô chüc câc hoat dông vân hôa, van nghê trên dia bàn nông
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thon, gôp phân thurc hiên thâng loi nghi quyêt BCH Trung uong Dâng vê nông 
nghiêp, nông dân, nông thon; Lâp thành tich chào mùng Kÿ niêm 88 nam Ngày 
thành lâp Hôi Nông dân Viêt Nam (14/10/1930 -  14/10/2018), và Chào mùng 
Dai hôi Dai biêu Hôi Nông dân Viêt Nam khôa VII, nhiêm kÿ 2018 -2023.

- Huông üng phong trào thi dua “Cà nuôc chung sue xây dung nông thon 
mai” và “Toàn dân rèn luyên thân thê theo guong Bac Hô vï dai”.

- Nhâm phât dông bà con nông dân tham gia tâp luyên TDTT dê tang 
cuông sue khoê, phuc vu lao dông sàn xuât, xây dung loi sông lành manh, nâng 
cao dôi sông vân hoâ và gôp phân han chê nhüng tê nan xâ hôi ô nông thon.

2/ Yêu eau:
- Hôi thao phài tao không khi soi nôi, vui tuai, phân khôi trong hôi viên 

nông dân và tao diêu kiên'dè nông dân gîao luu, chia së kinh nghiêm trong sinh 
hoat vân hôa, lao dông sàn xùât.

- Tuyên truyên, vân dông dông dâo nông dân tham gia.
- Câc trân dâu phài dâm bào an toàn, tiêt kiêm.
- Câc dôi tham d\r phài châp hành nghiêm chinh luât và diêu le Hôi thao.
- Bâo câo sa két, tông kêt, khen thuômg và kÿ luât phài kip thài, dung qui

dinh.
11/ Doi tuang và diêu kiên tham du1 giai:
1/ Doi tuong:
Là hôi viên Hôi Nông dân Viêt Nam tinh An Giang, sinh sông và lao
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dông à vùng nông thon An Giang, cô sue khoè tôt và hôi dù câc diêu kiên du 
Hôi thao.
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2/ Dieu kiên du- giâi:
^2.1. VDV phài co hô khâu thuàng trù tai dia phuong thuôc tînh An Giang, 

it nhât tù mot nam tro lên tin h tù thài diêm to chü'c Hôi thao và chî dupe thi dâu 
cho mot don vi trong suot Hôi thao.

Tnrù'ng hop thay dôi noï cir trü pliai cô xâc nhân cüa công an dia 
phwang noï chuyèn di, chuyên dên trong hô khâu, và cô thài gian it nhât là 
mot nam.

2.2. Câc VDV sau dây không dupe tham du Hôi thao:
- Vi pham phâp luât và bi tuoc quyên công dân.
- Dang bi kÿ luât cüa ngành VHTTDL.
- Dôi voi mon bông chuyèn: câc VDV dâ dâng kÿ thi dâu o hang A, dôi 

manh toàn quoc truoc do 01 mùa bông tinh tù thài diêm to chùc Hôi thao.
- Dôi vôi mon bông dâ :
+ Câc VDV dôi trê và tuyên tînh dang tâp trung;
+ Câc VDV dâ dâng kÿ thi dâu ô hê thông giài bông dâ quoc gia nam 

2016-2017.
III/ Thôi gian và dia dièm thi dâu:
- Thài gian tô chùc Hôi thao: tù ngày 02/10 dén 05/10/2018.
- Dia diêm: huyên An Phü.
IV/Nôi dung thi dâu: gôm 5 mon
1. Bông chuyên nam (6 nguài).
2. Bông dâ (5 nguài)
3. Viêt dâ (Nam + Nù)
4. Dây gây (Nam + Nù)
5. Kéo co (Nam + Nù)
V/ To chü-c thyc hiên:
1. Hôi Nông dân tînh:
- Triên khai Kê hoach Hôi thao dên câc câp Hôi Nông dân truc thuôc, 

qua dô vân dông nông dân tich eue huông ùng Hôi thao.
- Ban hành Quyêt dinh thành lâp Ban Tô chùc, Tiêu Ban phuc vu Hôi thao.
- Phôi hçrp bâo, dài dua tin tuyên truyên cô dông.
- Phôi hçrp vôi Sà Vân hoâ, Thê thao & Du lich xét duyêt và kiêm tra thû 

tue, hô so dâng kÿ thi dâu cüa câc dôi theo qui dinh trong diêu le Hôi thao.
- Bô tri dia diêm hop Ban Tô chùc, câc tiêu ban chuyên mon.

2. Sà Vân hoâ, Thi thao & Du lich:
- Phôi hçrp Hôi Nông dân tînh xây dung Kê hoach, Diêu le, du toân kinh phi 

tô chùc.
- Triên khai kê hoach dên câc Trung tâm VHTT, TDTT huyên, thi xâ, 

thành phô dê phôi hçrp vôi Hôi Nông dân xây dung lue luçmg tham du Hôi thao.
- Xây dung nôi dung và chuong trinh lê khai mac,
- Chiu trâch nhiêm tô chùc bôc tham, xây durng phuong ân thi dâu, sâp xép 

lich thi dâu dâm bâo vê chuyên mon và thài gian.
- Chuân bi lue luçmg trong tài diêu hành câc mon thi dâu Hôi thao.
- Chuân bi nôi dung phât biêu cüa dai diên Tô Trong tài, vân dông viên 

trong le khai mac.
- Tuyên truyên khânh tiêt, cô dông truc quan, trang tri dia diêm khai mac.
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- Chuân bi cà luu niêm, cà thuông, cüp, tiên thu'àng tâp thê và câ nhân 
theo quy dinh.

- Phôi hgp Hôi nông dân tînh vân dông tài trg kinh phi tô chüc Hôi thao.
- Tông hop kêt quâ thi dâu, bô tri bue phât thuông, diêu hành churang trinh 

phât thuông tùng bô mon tai dia diêm thi dâu.
3. Hôi Nông dân câc huyên, thi xâ, thành phô:
- Chü dông xây dung kê hoach và du toân kinh phi tham gia Hôi thao.
- Phôi hop vôi Trung tâm Vân hôa -  Thê thao, Trung tâm thê duc thê thao xây 

dung lue luçmg tham gia Hôi thao.
4. Trung tâm VHTT, TDTT câc huyên, thj xâ, thành pho:
- Chü dông xây dung kê hoach và chuân bi lue luçmg tham gia Hôi thao.
- Chiu trâch nhiêm chuyên mon trong Hôi thao.
5. Huyên An Phu:
- Thành lâp Ban tô chüc dia phuomg.
- Tuyên truyên, cô dông Hôi thao.
- Trung tâm VH - TT huyên An Phü chuân bi phuomg tien, co sô vât chat, 

dia diêm thi dâu, khai mac và diêu khiên chuong trinh lê khai mac, bê mac tông 
kêt phât thuông.

- Bô tri công an, y tê làm nhiêm vu câc dia diêm thi dâu câc mon.
- Chuân bi dia diêm hop chuyên mon, bôc thâm xêp lich thi dâu.
Trong quâ trinh tô chüc Hôi thao, nêu cô vân dê gi phât sinh ngoài kê 

hoach thi hai ngành së trao doi thông nhât triên khai thuc hiên. Toàn bô kinh phi 
tô chüc và chi giâi thuông ngoài nguôn vân dông tài trg, moi ngành chi 50%.

SÔ VÂN HOA, THÉ THAO, VÀ DU LICH


