
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  66/KH-SNN Lạng Sơn, ngày  15  tháng 10 năm 2018 
 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức giải thể thao chào mừng 73 năm “Ngày truyền thống ngành  

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam” 14/11/1945-14/11/2018 
 

Kỷ niệm 73 năm “Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn Việt Nam” (14/11/1945 - 14/11/2018). Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn xây dựng kế hoạch tổ chức giải thể thao chào mừng gồm các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nhằm ôn lại truyền thống, lịch sử hình thành và phát triển Ngành Nông 
nghiệp và PTNT trong 73 năm qua; những thành tựu đạt được trong quá trình 
thực hiện, góp phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội chung của 
tỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực Nông nghiệp 
và PTNT trên địa bàn toàn tỉnh. 

2. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy niềm tự hào, nâng 
cao ý thức trách nhiệm, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công chức, viên chức, 
người lao động về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện các 
quy định về chế độ làm việc, hoạt động của cơ quan, đơn vị và ý thức phục vụ 
nhân dân. Phấn đấu thực hiện thành công tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với 
xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020. Hoạt động kỷ 
niệm phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, phô trương, lãng phí 
và phù hợp với điều kiện thực tế. Các đội thi đấu trên tinh thần giao lưu, học 
hỏi và đoàn kết. 

II. NỘI DUNG 

1. Tổ chức Giải thi đấu Cầu lông 

- Nội dung thi đấu: Cầu lông đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ. Thi đấu theo 
Luật thi đấu cầu lông hiện hành. 

- Đối tượng tham gia thi đấu: Vận động viên thi đấu phải là cán bộ, công 
chức, viên chức, người lao động hiện đang công tác tại các phòng ban, đơn vị 
thuộc Sở, Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh, Công ty, Doanh nghiệp 
trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT, Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, 
Phòng Kinh tế thành phố; Trung tâm dịch vụ nông nghiệp các huyện/thành phố. 

- Thời gian: 02 ngày, 10-11/11/2018; Khai mạc lúc 08h00 ngày 
11/11/2018; Dự kiến tổng kết, trao giải vào hồi 11h30 ngày 11/11/2018. 

- Địa điểm: Nhà thi đấu thể thao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
địa chỉ số 118, đường Ba Sơn, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn. 

- Đăng ký: Tùy theo tình hình thực tế của đơn vị, mỗi đơn vị có thể đăng 
ký một hay nhiều đôi vận động viên/01 nội dung (Đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ). 
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Các đoàn vận động viên đăng ký với Ban tổ chức chậm nhất ngày 
20/10/2018 (qua đồng chí Triệu Lương Hòa - Chi cục Kiểm lâm. SĐT: 
0912.218.078, để tổng hợp, sắp xếp lịch thi đấu.  

- Cơ cấu giải: 

Giải toàn đoàn gồm: Nhất, Nhì, Ba (Áp dụng đối với các đoàn đăng ký đủ 
cả 03 nội dung thi đấu và có từ 02 đoàn đăng ký đủ nội dung trở lên). 

Giải cá nhân gồm: Nhất, Nhì, Ba đối với từng nội dung thi đấu (Đôi nam, 
đôi nữ, đôi nam nữ; Những nội dung có từ 02 đôi vận động viên đăng ký trở lên 
mới tổ chức thi đấu). 

2. Tổng kết đợt thi đua và tổng kết giải 

- Nội dung: Tổng kết Đợt thi đua cao điểm thiết thực lập thành tích chào 
mừng kỷ niệm 73 năm “Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn Việt Nam” 14/11/1945-14/11/2018; Tổng kết và trao giải thể thao. 

- Thành phần: Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở; Lãnh đạo các phòng, ban, đơn 
vị trực thuộc; Lãnh đạo Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh; Lãnh đạo các 
Công ty, Doanh nghiệp; Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, 
Phòng Kinh tế thành phố; Trung tâm dịch vụ nông nghiệp các huyện/thành phố, 
các đoàn vận động viên. 

- Thời gian: Dự kiến vào hồi 11h30 ngày 11/11/2018. 

- Địa điểm: Nhà thi đấu thể thao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

III. DỰ TRÙ KINH PHÍ 

1. Kinh phí đặt mua cờ lưu niệm, cờ giải                   :    3.200.000 đồng. 

2. Kinh phí giải thưởng                                             :  11.000.000 đồng. 

3. Kinh phí mua cầu lông:                                         :    6.600.000 đồng. 

4. Kinh phí: Nước uống, ma két, hoa tươi tặng các đội trong buổi khai mạc  

                                                                                        :    8.000.000 đồng.                                                                                        

5. Dự kiến kinh phí liên hoan bế mạc                         :  57.500.000 đồng. 

6. Chi khác                                                               :    5.000.000 đồng. 

Tổng cộng chi phí (1+2+3+4+5+6) =                       :  91.300.000 đồng. 

Nguồn kinh phí trên do phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở; Văn phòng Điều 
phối xây dựng NTM tỉnh; các Công ty, Doanh nghiệp; Phòng Nông nghiệp và 
PTNT các huyện, Phòng Kinh tế thành phố; Trung tâm dịch vụ nông nghiệp các 
huyện/thành phố…tham gia giải thể thao chào mừng 73 năm “Ngày truyền thống 
ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam ủng hộ, đóng góp… 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thành lập Ban tổ chức giải thể thao chào mừng 73 năm “Ngày truyền 
thống ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam”. 

2. Chi cục Kiểm lâm: Đơn vị đầu mối chủ trì, phối hợp với Ban tổ chức, tổ 
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chức giải thi đấu cầu lông ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2018. 

3. Văn phòng Sở: Tham mưu cho Lãnh đạo Sở phân công nhiệm vụ cho các 
thành viên giúp việc cho Ban tổ chức. 

4. Phòng Tổ chức cán bộ: (bộ phận thường trực Hội đồng TĐKT Sở) tham 
mưu cho Hội đồng thi đua khen thưởng Sở đánh giá tổng kết và công tác khen 
thưởng theo nội dung Phát động thi đua tại công văn số 1264/SNN-PĐTĐ ngày 
01/10/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT. 

5. Trung tâm Khuyến nông: Đưa tin về các hoạt động của ngành kỷ niệm 
73 năm Ngày truyền thống Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

6. Các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở; Phòng Nông nghiệp và PTNT các 
huyện, Phòng Kinh tế thành phố; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các 
huyện/thành phố; Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh; Các Công ty, 
doanh nghiệp hoạt động trong ngành tích cực đăng ký tham dự giải cầu lông 
ngành nông nghiệp và PTNT năm 2018, có trách nhiệm lập danh sách vận động 
viên tham gia thi đấu do mình phụ trách, tổ chức bốc thăm chia bảng, lên lịch thi 
đấu; tổ chức, điều hành cho vận động viên thi đấu.  

Trong thời gian diễn ra giải thể thao đề nghị các cơ quan, đơn vị thông báo 
mời tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị mình 
tham gia cổ vũ, vận động viên phong trào. 

Kế hoạch này thay cho giấy mời, đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị quan 
tâm thực hiện tốt Kế hoạch này và thông tin chi tiết liên hệ với đồng chí: 
Nguyễn Quang Hòa - Phó Chánh văn phòng Sở, SĐT: 0983.008.612 và đồng chí 
Triệu Lương Hòa- Chuyên viên, Chi cục Kiểm lâm SĐT: 0912.218.078./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Đảng ủy Sở (b/c); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; 
- Các Doanh nghiệp hoạt động trong ngành; 
- Phòng NN&PTNT các huyện, Phòng KT thành phố; 
- TT Dịch vụ NN các huyện/thành phố; 
- Lưu: VT.VP. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 

Nguyễn Phúc Đạt 
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TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 
............................................. 

 
ĐĂNG KÝ THI ĐẤU THỂ THAO 

(Chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống Ngành Nông nghiệp và PTNT) 
 

 
- Trưởng đoàn:................................................. SĐT: ................................... 
- Tổng số người tham dự:................................................................................  

 
Danh sách vận động viên 

 

STT Họ và tên Môn thi đấu Nội dung  Ghi chú 

1  Cầu lông 
Đôi……….. 

  

2  Cầu lông   

3  Cầu lông 
Đôi……….. 

  

4  Cầu lông   

 
Ghi chú: Đăng ký gửi về Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT hoặc liên 

hệ đồng chí Triệu Lương Hòa – Chi cục Kiểm lâm. SĐT: 0912.218.078.  
Email: vpsonongnghiepls@gmail.com. 

                                                                                      
   Thủ trưởng đơn vị 
     (Ký tên, đóng dấu) 
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