
TỈNH ĐOÀN - SỞ VĂN HÓA, CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM
THỂ THAO VẰ DU LỊCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: : (̂  /KHPH/TĐTN-SVHTTDL Bình Thuậỉị ngày /C tháng 03 năm 2020

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP TỎ CHỨC 
Cuộc thi “Đường đua xanh ” tỉnh Bình Thuận lần thứ I năm 2020

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 72 KHPH/TĐTN -  SVHTTDL, ngày 
04/02/2020 về phối hợp tổ chức hoạt động giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình 
Thuận và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020; với tinh thần đẩy mạnh phong 
trào thể thao quần chúng nói chung và các hoạt động thể dục thể thao trong thanh 
thiếu niên nói riêng; góp phần nâng cao sức khỏe, đồng thời phát hiện và bồi dưỡng 
năng khiếu trong lĩnh vực thể thao, đặc biệt là môn bơi, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn 
Bình Thuận và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kế hoạch phối hợp tổ chức 
Cuộc thi “Đường đua xanh ” tỉnh Bình Thuận lần thứ I năm 2020, với những nội dung 
cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả mục tiêu của Chính phủ, UBND tỉnh về công 

tác phòng, chống đuối nước ở trẻ em và chương trình “Phổ cập bơi” đối với thanh 
thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn thể xẩ hội trong 
công tác phòng, chống đuối nước trẻ em.

- Nhằm phát triển phong trào tập luyện bơi, lặn, các kỹ năng an toàn, kỹ năng 
phòng chống đuối nước cho thanh thiếu nhi, học sinh và cộng đồng; góp phần tăng 
cường sức khỏe, giáo dục toàn diện về thể chất. Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tăng 
cường giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm về kỹ năng cứu đuối và phòng, chống 
tai nạn đuối nước trẻ em.

- Phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng các vận động viên (VĐV) đạt thành tích 
xuất sắc tại Cuộc thi.

2. Yêu cầu
- Công tác tổ chức Cuộc thi đảm bảo an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, tạo điều 

kiện thuận lợi để thu hút đông đảo các đơn vị, địa phương tham dự.
- Nội dung thi đấu phù họp với các lứa tuổi, đúng đối tượng, số lượng; chuẩn bị 

tốt các điều kiện về cơ sở vật chất và đảm bảo chất lượng chuyên môn.
- Các VĐV tham gia thi đấu phải đủ điều kiện sức khỏe, tuân thủ các quy đinh, 

Luật, Điều lệ, các quy định của Ban Tổ chức Cuộc thi.
n . NỘI DUNG
1. Đối tượng
a. Đối tượng được tham gia: VĐV là đội viên, đoàn viên, học sinh, sinh viên, 

hướng dẫn viên trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.



b. Đối tượng không được tham gia:
- VĐV năng khiếu môn bơi thuộc Trung tâm Đào tạo, Huân luyện và Thi đâu 

TDTT tỉnh; VĐV đạt đẳng cấp bơi cấp 2 trở lên; VĐV đã đạt huy chương Vàng, Bạc 
và Đồng tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ v m  năm 2018 và Hội 
khỏe Phù Đổng tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII năm 2018.

- Các VĐV tham dự có tiên sử bệnh tim mạch, thân kinh. 
2. Nội dung tồ chức______________________________

Nội dung/Cự ly
Nhóm tuổi Bơi tự do Bơi Êch

(nam, nữ) (nam, nữ)
12-13 50m - 100m 50m - 100m
14-15 50m - 100m 50m - 100m
16-22 50m- 100m 50m - 100m

3. Thời gian: Dự kiên tô chức 02 ngày, vào trung tuân tháng 6 năm 2020.
4. Địa điểm: Tại cơ sở 2, Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu Thể dục 

thể thao, số 135 đường Hải Thượng Lãn ông, thành phố Phan Thiết.
III. KINH PHÍ TỎ CHỨC
- Nguồn kinh phí sự nghiệp của Tỉnh đoàn và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Kinh phí vận động tài trợ.
IV. TỎ CHỨC THựC HIỆN
1. Tỉnh Đoàn
- Ban hành Ke hoạch phối họp tổ chức, Thư mời và Điều lệ cuộc thi;
- Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám sát - Trọng tài và phân công 

nhiệm vụ các thành viên Ban Tổ chức cuộc thi;
- Chỉ đạo các phòng, ban và các huyện, thị, thành đoàn và đoàn các trường Đại 

học, Cao đẳng huy động, phối họp tuyển chọn lực lượng tham gia đông đủ; theo dõi, 
đôn đốc, tổng họp và kiểm tra hồ sơ đăng ký tham gia cuộc thi đầy đủ thủ tục và đúng 
thời gian quy định;

- Gửi Thư mời tham dự Lãnh đạo, Đại biểu, Báo, Đài Phát Thanh truyền hình 
tham dự lễ khai mạc, bế mạc và theo dõi cuộc thi;

- Xây dựng chương trình kịch bản, cử người dẫn chương trình lễ khai mạc, bế mạc;
- Vận động nguồn kinh phí tài trợ cho giải;
- Kinh phí: Chịu trách nhiệm các khoản kinh phí tổ chức, cụ thể:
+ Kinh phí tuyên truyền trực quan, báo, đài, cờ phướn, băng rôn, phông lễ...;
+ Kinh phí tô chức: Cờ lưu niệm, hoa, nước uống, cờ thưởng và tiền giải 

thưởng, tiền thuốc và vật tư y tế, tiền làm nhiệm vụ của Ban Tổ chức giải và các lực 
lượng Giám sát, Trọng tài, y tế, phục vụ.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Cử lãnh đạo tham gia Ban Tổ chức cuộc thi;
- Giao trách nhiệm cho Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể 

thao tỉnh:
+ Phối họp biên soạn Điều lệ cuộc thi;



+ Tham mưu danh sách tổ Giám sát, Trọng tài gửi Ban Tổ chức Quyết đinh 
thành lập;

+ Chuẩn bị nội dung cuộc họp chuyên môn kỹ thuật;
+ Phối họp liên hệ, tổng họp danh sách đãng ký, xây dựng phưong án, chương trình thi đấu;
+ Tập huấn phân công Giám sát, Trọng tài và tổ chức điều hành cuộc thi;
+ Chuẩn bị địa điểm, trang thiết bị, dụng cụ chuyên môn, âm thanh, ánh sáng...
+ Tổng họp kết quả gửi Ban Tổ chức cuộc thi báo cáo tổng kết.
+ Chịu các khoản chi phí vệ sinh hồ bơi, bảo vệ, phục vụ, âm thanh, ánh sáng, 

điện, nước, in ấn biên bản thi đấu, trang thiết bị, dụng cụ...
Trên đây là Kế hoạch phối hợp tổ chức Cuộc thi “Đường đua xanh” tỉnh Bình 

Thuận lần thứ I năm 2020. Trên cơ sở công việc được phân công, các bên chủ động 
chỉ đạo các bộ phận, đơn vị trực thuộc để triển khai. Trong quá trình thực hiện nhiệm 
vụ, nếu có khó khăn, vướng mắc, các bên sẽ trao đổi, bàn bạc và thống nhất thực
hiện./.
TM. BAN THƯỜNG vụ TỈNH ĐOÀN

Nơi nhận:
- Ban TTNTH TW Đoàn;
- Ban Dân vận, Văn phòng Tỉnh uỷ;
- Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh;
- Sở VHTTDL Bình Thuận;
- Thường trực Tỉnh đoàn;
- Phòng QLTDTT Sở VHTTDL;
- Các Ban Tỉnh đoàn;
- Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc;
- Trung tâm ĐT, HL&TĐ TDTT tỉnh;
- Lưu: VT, Ban TTNTH.

SỞ VĂN HÓA, THẺ THAO VÀ DU LỊCH 
PHÓ GIÁM ĐỐC



Cuộc thi “Đường dm
(Kèm theo Ke hoạch so . 

của Ban Thường vụ

Bình Thuận ỉần thứ I năm 2020
SVHTTDL, ngày K  thảng 3  năm 2020 

và Sở Văn hoá, Thế thao và Du lịch)

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Thòi gian tố chức và họp chuyên môn: (sẽ có thông báo cụ thế sau)
2. Địa điểm tổ chức: tại cơ sở 2, Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu 

Thể dục thể thao, số 135 đường Hải Thượng Lãn ông, Thành phố Phan Thiết.
n . ĐÓI TƯỢNG
1. Đối tượng được tham gia: vận động viên là đội viên, đoàn viên, học sinh, 

sinh viên, hướng dẫn viên, huấn luyện viên môn bơi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
2. Đối tượng không được tham gia:
- Vận động viên năng khiếu môn bơi thuộc Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và 

Thi đấu TDTT tỉnh; Vận động viên đạt đẳng cấp bơi cấp 2 trở lên; Vận động viên đã 
đạt huy chương Vàng, Bạc và Đồng tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bình Thuận lần 
thứ VIII năm 2018 và Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII năm 2018.

- Các vận động viên tham dự có tiền sử bệnh tim mạch, thần kinh.
HI. NỘI DUNG, C ự  LY VÀ NHÓM TUỔI TỔ CHỨC
1. Nhóm tuối: To chức thi đấu cho 4 nhóm tuổi (Cả nam và nữ), gồm:
- Nhóm tuổi 1: Từ 12 -  13 (Sinh năm 2008 -  2007);
- Nhóm tuổi 2: từ 14 -  15 (Sinh năm 2006 -  2005);
- Nhóm tuổi 3: Từ 16 -  22 (Sinh năm 2004 -  1998).
2. Nội dung, cự ly thi đấu

Nội dung/Cự ly
Nhóm tuổi Bơi tự do 

(nam, nữ)
Bơi Êch 

(nam, nữ)
12-13 50m - 100m 50m - 100m
14-15 50m - 100m 50m - 100m
16-22 50m - 100m 5 Om - 100m

IV. LUẬT VÀ THẺ THỨC THI ĐẤU
- Áp dụng theo Luật thi đấu Bơi hiện hành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch và những điều bổ sung của Luật bơi Quốc tế.
- Hồ thi đấu: 25m.
- Tính chất thi đấu: thi đấu loại trực tiếp tranh giải cá nhân nam và nữ.
- Thể thức thi đấu: thống nhất trong cuộc họp chuyên môn.
- Khi thi đấu vận động viên phải xuất phát trên bục, không xuất phát dưới nước.



V. CÁCH TÍNH ĐIỂM, XÉP HẠNG
1. Cách xếp hạng cá nhân: thứ hạng vận động viên được xác định theo thành 

tích thời gian hoàn thành cự ly vận động viên đạt được tại nội dung thi đấu, không 
tính thứ hạng nhất, nhì, ba nếu chia đọt. Vận động viên có thành tích tốt hon xếp trên.

2. Cách xếp hạng toàn đoàn:
Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào số huy chưong vàng, bạc, đồng đạt được của các 

đon vị, địa phưong để xếp hạng toàn đoàn.
Đoàn xếp hạng cao nhất là đoàn có số lượng huy chưong vàng nhiều nhất. 

Trường họp có số huy chưong vàng bằng nhau thì xét tổng số huy chưong bạc; nếu số 
huy chưong vàng và huy chương bạc bằng nhau thì xét tổng số huy chương đồng. Neu 
tổng số huy chương vàng, bạc, đồng bằng nhau thì xét tổng số huy chương của nữ 
cũng theo thứ tự như vậy.

VL QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ
1. Đăng ký thi đấu:
- Mỗi đơn vị được phép đăng ký tối đa 02 vận động viên tham gia 01 nội dung 

thi đấu ở mỗi nhóm tuổi.
- Vận động viên ở nhóm tuổi nào chỉ được thi đấu nhóm tuổi đó và được đăng 

ký thi đấu tối đa 02 cự ly.
- Những cự ly không đăng ký đủ 04 vận động viên của 04 đơn vị (đối với nội 

dung thi đấu cá nhân) hoặc không đủ 04 đội của 04 đơn vị (đối với nội dung thi đấu 
đồng đội) sẽ không tổ chức thi đấu.

2. Hồ sơ
- Công văn đăng ký tham gia và danh sách vận động viên (theo mẫu);
- 02 ảnh 3 x4 của VĐV (ghi rõ họ tên sau ảnh, nộp cùng hồ sơ);
- Bản cam kết của VĐV (cổ ỷ  kiến của gia đình hoặc đơn vị quản lý).
- Bản pho to Giấy khai sinh hoặc Chứng minh nhân dân của vận động viên.
- Hồ sơ đăng ký tham dự gửi về Ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh đoàn, 

Đại lộ Tôn Đức Thắng, phường Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận trước 
ngày 20/5/2020 (theo mẫu đăng ký).

Thông tin liên hê: Đ/c Bùi Thị Kim Huệ, Phó Trưởng Ban TTNTH Tỉnh Đoàn, 
Điện thoại 0933390772. Email:

* Lưu ý:
- Trường họp các vận động viên bị tim mạch, huyết áp, bệnh truyền nhiễm, 

bệnh thân kinh không được đăng ký thi đấu.
- Ban Tổ chức sẽ không cho phép dự thi với các với các trường họp hồ sơ 

không đúng quy định và đăng ký muộn.
VH. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ KHIÉU NẠI
1. Khen thưởng
- Ban tố chức tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia.
- Cơ cấu giải thưởng:



+ Giải cá nhân: Ban Tổ chức trao huy chương (Vàng, bạc, đồng), cờ giải, tiền 
thưởng, giấy chứng nhận và quà tặng của nhà tài trợ (nếu có) cho các vận động viên 
đạt giải nhất, nhì, ba ở các cự ly thi đấu.

+ Giải thưởng toàn đoàn: Ban Tổ chức trao Cờ giải, tiền thưởng cho các Đoàn 
đạt thành tích nhất, nhì và ba toàn đoàn cho các đơn vị đoạt giải.

2. Kỷ luật
Cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên vi phạm luật, Điều lệ thi đấu, tuỳ theo 

mức độ Ban Tổ chức sẽ thi hành kỷ luật từ cảnh cáo, xoá bỏ thành tích thi đấu, truất 
quyền thi đấu.

VIII. KHIÊU NẠI
- Chỉ có trưởng đoàn, huấn luyện viên kiêm trưởng đoàn mới có quyền khiếu 

nại bằng văn bản.
- Khiếu nại về nhân sự trong cuộc họp chuyên môn hoặc sau khi Ban Tổ chức, 

bộ phận chuyên môn thông báo danh sách thi đấu. Không điều chỉnh nội dung sau khi 
niêm yết danh sách thi đấu.

- Khiếu nại về kết quả thi đấu sau khi Ban Tổ chức công bố kết quả không quá 15 phút.
Quyết định của Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng, các dọn vị phải chấp hành.
IX. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký và chỉ có Ban Tổ chức cuộc thi mới có 

quyền sửa đổi hoặc bổ sung Điều lệ này.

BAN TỎ CHỨC CUỘC THI


