Tỉnh Ninh Bình
09/05/2022 17:03:51

UBND TfNH NINH B1NH
VAN PHONG

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc

So: J1g /TB-\TPUBND

Ninh BInh, ngày 0.9 tháng 5 näm 2022

THÔNG BAO
Phân cong nhim vij phiic viii to chfrc mon Karate.
trong khuôn khô SEA Games 31 ti tinh Ninh BInh
Thrc hin K hoach s 39/K}I-BTC ngày 22/02/2022 cüa Ban T chüc dja
phumg v ti chüc thi du mon Karate trong khuôn kh SEA Games 31 tti tinh
Ninh BInh, d thirc hin t& các nhim vii duçic giao, gop phn vào thành cong cüa
sir kin th thao qu& t, Chánh Vn phông UBND tinh phân cong thirc hin các
nhiêm vu c1i th nhis sau:
I. Thông tin chung
1.Thà'igian
- Thii gian to chüc SEA Games 31 tai Vit Nam tü 12/5 den 23/5/2022. Lê
khai mac (tai SVD M5 DInh, Ha Ni): Ngày 12/5/2022
- Thri gian don các doàn dn Ninh BInh: Dr kin ti'r ngày 15/5/2022 (thôi
gian cJi th cüa các doàn có th thay di sam hon).
- Thai gian thi du mon Karate: tü ngây 18/5/2022 den ngày 2 1/5/2022.
- Thai gian các doàn thi Ninh BInh: Dir kin ngày 2 1/5/2022 (thai gian c11
the cüa các doàn cO the thay dôi muon han).
2. DIa (hem
a) Dia dim t chüc: Nhâ thi du TDTT tinh Ninh BInh.
b) Noi a: Khách san The Reed (9 doàn VDV, tr9ng tài, giám sat quôc tê,
khách nixâc ngoai); Khách san Hoàng San (BTC, trng tài ngi.thi Vit Nam).
3. So hrgng: 09 di tuyên (khoâng 180 VDV), 01 doàn quan chirc và tr9ng
tài (khoang 50 ngiRñ).
- Các di tuyn gm: Indonesia, Cambodia, Timo Leste, Philippines,
Malaysia, Thailand, Burunei, Laos và Di chü nba Vit Nam.
4. Dai biu tham diy khai mc Giãi: Dr kin khoãng 700 dai biu, gm:
- Ban Chi dao, Ban T chüc Trung iio'ng; trng tài, hun luyn vien, doàn
vn dng viên các nithc trong khu vçrc, phóng viên báo chi Trung uang, phóng viên
cña các hang truyn thông niióc ngoài có các di tuyn tham dr (dr kin 400 dai
biêu).
- Dai biu Bi, ngành Trung uang; Lath dao Bô Van hóa, Th thao và Du
ljch; Lath dao Tong ciic The dic th thao; Lath dao Lien doàn Karate Vit Nam.

- Dai biu cüa tinh: Các dng chI Uy viên Ban Thi.thng vçi Tinh üy, länh dao
HDND tinh, UBND tinh, Doàn DBQH tinh, các dng chI trong Ban Chap hành
Dáng b tinh; Lnh dao các sir, ban, ngành, doàn th cüa tinh; Lânh dao các huyn,
thành ph&
- Thành viên Ban To chüc dja phucing.
- Dai biu tinh bin: Lânh dao tinh Nam Djnh, Ha Nam, Thai BInh, Thanh Hóa
và Hôa BInh; Länh dao các Si Van hóa, Th thao và Du ljch các tinh khu virc Dng
bang song Hông.
- Dai din các ca quan báo chI cüa dja phuang và co quan báo chI Trung
izclng dóng trên dja bàn.
II. Nhim vu cüa Van phông UBND tinh ttirçrc giao tii Kê hoch
1. Phi hçip vi Ban T chüc Trung uang: Chun bj giy m?yi, báo cáo dng
chi Truông ban trtthc khi phát hánh; các thu tic nhp cânh, xut cánh cho các di
tixçmg tham di,r SEA Games 31.
2. Phi hqp v1i Sâ Van boa và Th thao:
- Chutn bj bài phát biu cüa lath dao tinh tti L khai mac vá tic chiêu däi.
- Chun bj tic chiêu dãi.
- Don tip, b trI an, nghi cho khách m?ii quc t& trung rnmg và tinh ban và
xay dirng phiiang an b tn vj tn ngi cho các dai biu d1r.
III. Phân cong thirc hin
1. Phit trách chung: Dng chi Pham Tuyt Ngçc, Phó Chánh Van phông,
thành viên Ban To chüc dja phuog.
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Can cir ni dung cong vic, Chánh Van phOng yêu cu các don vi, cá nhân
thrcc phân cong nhim vi nêu cao tinh thn trách nhim, chü dng hoàn thành t&
các nhiêm vu drnc giao. Trong qua trInh thirc hin, nu có khó khän, vithng mac
hotc phát sinh nhim vii, kjp thOri báo cáo vâi Lânh dao Van phông UBND tinh
xem xét, giãi quyk/.
N0i nhân:
- LAnh dao UBND tinh;
- BTC dja phwing SEA Games 31;
- Lãnh dao VP UBND tinh;
- Sâ Van hóa và The thao;
- Sà Du lich;
- Cong an tinh;
- Lixu: VT, VP6,1,9.
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