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KẾ HOẠCH THAM DỰ CÁC HOẠT ĐỘNG
CỦA KHỐI THI ĐUA 5 - TỈNH BÌNH THUẬN, NĂM 2018
Thực hiện Kế hoạch số 1611 và 1612/KH-KTĐ 5 ngày 06 tháng 8 năm
2018 của Khối thi đua 5 về việc phát hành Bản tin của Khối Thi đua 5 về xây
dựng nông thôn mới, Tổ chức Hội diễn nghệ thuật không chuyên Khối Thi đua 5
và Công văn số 1534/ĐL-KTĐ 5 ngày 20/72018 của Khối Thi đua 5 về việc ban
hành Điều lệ Giải Bóng chuyển hơi Nam - Nữ phối hợp (Các văn bản được scan
và đính kèm theo Kế hoạch), Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch chuẩn bị
như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
- Lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày Lễ lớn trong năm năm 2018;
- Nhằm mục đích để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các
cơ quan thuộc Khối thi đua 5 tỉnh gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về tổ
chức các phong trào trong cơ quan, đơn vị; đồng thời, khích lệ, cỗ vũ tinh thần lao
động, sáng tạo, đoàn kết giữa các cơ quan trong Khối thi đua 5 tỉnh.
II. Nội dung các hoạt động của Khối trong năm 2018
1. Giải bóng chuyền hơi Nam – Nữ
1.1. Thời gian thi đấu: từ ngày 22/9 đến 23/9/2018
1.2. Địa điểm: Nhà Thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh
Bình Thuận. (số 28 Nguyễn Tất Thành, Phan Thiết, Bình Thuận)
1.3. Danh sách đăng ký tập luyện và thi đấu:
- 01 Trưởng đoàn;
- 01 Huấn luyện viên;
- 01 Săn sóc viên;
- 10 vận động viên (02 vận động viên nam và 08 vận động viên nữ). Trong
đó vận động viên nam từ 35 tuổi trở lên (sinh năm 1983 trở về trước).
2. Hội diễn văn nghệ không chuyên
2.1. Thời gian tổ chức: Dự kiến 19h00 ngày 08/9/2018
2.2. Địa điểm: Nhà hát ca múa nhạc Biển Xanh
2.3. Hình thức biểu diễn: 02 tiết mục
- Về thể loại Ca (bao gồm cả tân nhạc và cổ nhạc): Với các hình thức đơn
ca, song ca, tam ca, tốp ca, hợp ca, hợp xướng; riêng hát múa được tính tốp ca.

- Về thể loại Múa: Với các hình thức biểu diễn múa Solo (múa đơn), múa
Duo (múa đôi), múa Trio (múa ba người), múa Dư hứng (múa tập thể); khiêu vũ.
3. Bản tin về xây dựng Nông thôn mới
3.1. Thời gian:
- Phát hành bản tin: tháng 12/2018
- Các Sở gửi bản tin: 09/11 đến 30/11/2018.
3.2. Nội dung Bài viết của Sở Giáo dục - Đào tạo: Chuyên đề nâng cao chất
lượng dạy và học; Thi đua gắn với công tác nữ công; Giới thiệu một đơn vị trường
học tiêu biểu có những kết quả thi đua cấp quốc gia nhiều năm liền (được bố trí
trong Bản tin của Khối Thi đua từ trang 16 đến trang 19).
III. Kinh phí thực hiện:
- Kinh phí hoạt động của cơ quan Sở;
- Kinh phí của Công đoàn cơ quan Sở.
IV. Tổ chức thực hiện
- Căn cứ kế hoạch này, đề nghị Chánh Thanh tra, Chánh văn phòng, Trưởng
các phòng Chuyên môn, Nghiệp vụ Sở tạo điều kiện cho tất cả cán bộ, công chức,
viên chức và người lao động thuộc các phòng mình tham gia các hoạt động của
Khối Thi đua 5.
- Giải bóng chuyền hơi Nam – Nữ và Hội diễn văn nghệ không chuyên giao
Công đoàn cơ quan Sở chủ trì phối hợp với Văn phòng Sở, các phòng chuyên
môn, nghiệp vụ Sở để thực hiện.
- Bản tin về xây dựng Nông thôn mới giao Văn phòng Sở chủ trì phối hợp
với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở thực hiện.
Trên đây là Kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tham dự các hoạt
động của Khối thi đua 5 - tỉnh Bình Thuận, năm 2018/.
Nơi nhận:
- Sở VH-TT-DL (Trưởng Khối TĐ);
- Giám đốc và các PGĐ Sở;
- Các phòng ban thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP (Nhật 03b).
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