
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH NINH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:         /KH-UBND          Ninh Thuận, ngày         tháng 11 năm 2022 
 
 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Giải vô địch Yoga quốc gia lần thứ IV năm 2022 tại Ninh Thuận 

 

  

Căn cứ Kế hoạch tổ chức các hoạt động thể dục thể thao quần chúng năm 

2022 của Tổng cục Thể dục thể thao (ban hành kèm theo Công văn số 

104/TCTDTT-TDTTQC ngày 24/01/2022); Kế hoạch số 110/KH-LĐYVN ngày 

23/8/2022 của Liên đoàn Yoga Việt Nam về việc tổ chức Giải vô địch Yoga quốc 

gia lần thứ IV năm 2022; Quyết định số 68/QĐ-LĐYVN ngày 23/8/2022 của Liên 

đoàn Yoga Việt Nam về việc Ban hành Điều lệ Giải vô địch Yoga quốc gia lần thứ 

IV năm 2022; 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 3161-

CV/TU ngày 26/10/2022 và Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn 

số 975-CV/BCSĐ ngày 27/10/2022 về việc tổ chức Giải vô địch Yoga quốc gia lần 

thứ IV năm 2022 tại Ninh Thuận; 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Giải vô địch Yoga quốc 

gia lần thứ IV năm 2022 tại Ninh Thuận với các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

- Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ 

đại”, vận động đông đảo Nhân dân thường xuyên tập luyện và thi đấu Yoga nói 

riêng, các môn thể dục thể thao nói chung. 

- Thông qua hoạt động tổ chức Giải Yoga quốc gia để giới thiệu, quảng bá 

hình ảnh quê hương, con người Ninh Thuận đến với vận động viên và du khách 

trong cả nước; kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư đến địa phương góp phần thúc đẩy 

phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

- Góp phần đa dạng hóa các loại hình thể dục thể thao tỉnh nhà, đáp ứng nhu 

cầu rèn luyện thể chất, giải trí trong Nhân dân; tạo sân chơi bổ ích cho các thành 

phần trong Nhân dân yêu thích Yoga tham gia, thông qua hoạt động Giải nhằm 

phát hiện và bồi dưỡng tài năng về Yoga.  

2. Yêu cầu: 

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác tổ chức và điều hành Giải vô 

địch Yoga quốc gia lần thứ IV năm 2022. 

- Công tác tiếp đón các Đoàn về tham dự Giải đảm bảo chu đáo, trang trọng. 

- Công tác tổ chức Giải thiết thực, hiệu quả, tránh mọi biểu hiện lãng phí, 

tiêu cực. Các thành phần tham dự chấp hành nghiêm Điều lệ, kế hoạch của Ban Tổ 

chức và các quy định trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 
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II. NỘI DUNG 

1. Thông tin chung: 

a) Tên giải: Giải vô địch Yoga quốc gia lần thứ IV năm 2022. 

b) Thời gian và địa điểm: 

- Thời gian tổ chức: từ ngày 25/11/2022 đến ngày 27/11/2022, cụ thể: 

+ Họp chuyên môn, trưởng đoàn: vào lúc 13g30 ngày 25/11/2022; 

+ Khai mạc: vào lúc 07g30 ngày 26/11/2022; 

+ Bế mạc: vào lúc 11g30 ngày 27/11/2022. 

- Địa điểm: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh. 

2. Nội dung thi đấu: Thi đấu tranh 19 bộ huy chương và toàn đoàn. 

- Nội dung thi đấu Yoga Asana: gồm 02 nội dung. 

- Nội dung thi đấu Yoga nghệ thuật: gồm 17 nội dung. 

(Chi tiết quy định tại Điều lệ Giải vô địch Yoga quốc gia lần thứ IV năm 

2022 ban hành kèm theo Quyết định số 68/QĐ-LĐYVN ngày 23/8/2022 của Liên 

đoàn Yoga Việt Nam). 

3. Đơn vị tổ chức:  

- Chỉ đạo: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Liên đoàn Yoga Việt 

Nam. 

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành và địa phương liên quan. 

4. Các nhiệm vụ: 

- Chuẩn bị địa điểm, cơ sở vật chất, sân bãi; bố trí đội ngũ làm công tác an 

ninh trật tự, y tế, lễ tân... phục vụ công tác tổ chức Giải; đảm bảo an ninh, trật tự, 

an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình diễn ra Giải đấu và khu vực có các Đoàn 

lưu trú tại địa phương. 

- Triển khai công tác trang trí, khánh tiết, tuyên truyền cổ động trực quan; hỗ 

trợ, hướng dẫn các Đoàn trong suốt quá trình tham dự Giải (giới thiệu, cung cấp 

thông tin cơ sở lưu trú; hướng dẫn di chuyển, hỗ trợ về giao thông...). 

- Thành lập và điều hành hoạt động Ban Tổ chức Giải vô địch Yoga quốc gia 

lần thứ IV năm 2022 (sau đây gọi là Ban Tổ chức Giải trung ương) và Ban Tổ chức 

Giải tại tỉnh Ninh Thuận (sau đây gọi là Ban Tổ chức Giải địa phương), đảm bảo 

công tác chuyên môn trong quá trình tổ chức Giải đấu.  

- Chuẩn bị và phát hành Giấy mời, xây dựng kịch bản chương trình tổ chức 

khai mạc và bế mạc Giải; thực hiện công tác khen thưởng thành tích tại Giải đấu. 

III. KINH PHÍ 

- Kinh phí thực hiện từ nguồn thu vận động viên đăng ký thi đấu, vận động 

tài trợ và nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

- Các đơn vị được phân công nhiệm vụ cân đối kinh phí được giao năm 2022 

để thực hiện. 
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

- Làm đầu mối liên kết giữa các ngành, đơn vị trong và ngoài tỉnh trong quá 

trình triển khai các hoạt động liên quan Giải đấu; điều phối các hoạt động, theo 

dõi, đôn đốc tiến độ triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch. 

- Thành lập và điều hành hoạt động Ban Tổ chức Giải địa phương đồng thời 

cử nhân sự tham gia Ban Tổ chức Giải trung ương phục vụ công tác điều hành hoạt 

động chuyên môn. 

- Chuẩn bị địa điểm, cơ sở vật chất, sân bãi và bố trí lực lượng phục vụ công 

tác tổ chức Giải; Phối hợp với Liên đoàn Yoga Việt Nam triển khai công tác tuyền 

truyền cổ động trực quan, trang trí, khánh tiết... trước và trong thời gian diễn ra 

Giải. 

- Chịu trách nhiệm đón tiếp, hỗ trợ, hướng dẫn các Đoàn về tham dự; xây 

dựng, cung cấp chương trình tham quan các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử 

đến các Đoàn và các thành viên Ban tổ chức làm nhiệm vụ tại Giải đấu khi có yêu 

cầu. 

2. Đề nghị Liên đoàn Yoga Việt Nam: 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức và triển khai nội dung tuyên truyền về Giải Vô 

địch Yoga quốc gia lần IV năm 2022 đến các đơn vị, hội viên, câu lạc bộ... trong 

toàn quốc; phổ biến Điều lệ Giải và vận động lực lượng đăng ký tham gia thi đấu. 

- Thành lập và điều hành hoạt động Ban Tổ chức Giải trung ương, chịu trách 

nhiệm về công tác chuyên môn trong quá trình tổ chức Giải đấu.  

- Chuẩn bị và phát hành Giấy mời, xây dựng kịch bản chương trình tổ chức 

khai mạc và bế mạc Giải; thực hiện công tác khen thưởng thành tích tại Giải đấu. 

- Phối hợp với Ban Tổ chức địa phương bố trí địa điểm, cơ sở vật chất, trang 

thiết bị… phục vụ công tác tổ chức. 

- Vận động nguồn kinh phí tài trợ. 

- Chịu trách nhiệm về chi phí đối với thành phần Ban Tổ chức thuộc Liên 

đoàn Yoga Việt Nam và các khoản chi theo nhiệm vụ kế hoạch thuộc trách nhiệm 

của Liên đoàn Yoga Việt Nam.  

3. Công an tỉnh: 

Xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự 

tại địa điểm thi đấu và cơ sở lưu trú của các Đoàn, thành viên Ban Tổ chức trung 

ương và lực lượng làm công tác chuyên môn trong quá trình diễn ra Giải đấu. 

4. Sở Y tế: 

- Đảm bảo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong quá trình diễn ra Giải đấu. 

- Bố trí lực lượng y tế trực tại địa điểm thi đấu; bố trí phương tiện phục vụ 

sơ, cấp cứu trong suốt quá trình tổ chức Giải. 
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5. Sở Tài chính: 

Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định và hướng dẫn các nội 

dung liên quan về kinh phí tổ chức Giải Yoga quốc gia lần thứ IV năm 2022 theo 

quy định. 

6. Sở Thông tin và Truyền thông: 

- Thúc đẩy các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường công tác thông tin 

tuyên truyền trước, trong và sau Giải đấu. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Liên đoàn Yoga 

Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Giải (nếu có) theo quy định. 

7. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận: 

Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện công tác tuyên truyền 

trên các phương tiện truyền thông đại chúng trước, trong và sau Giải đấu. 

8. Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm:  

Xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo về an toàn, an ninh trật tự, vệ 

sinh môi trường trên địa bàn thành phố và khu vực tổ chức Giải. 

9. Công ty Điện Lực Ninh Thuận: 

Đảm bảo nguồn điện tại địa điểm thi đấu trong thời gian tổ chức Giải. 

10. Liên đoàn Yoga Ninh Thuận: 

- Cử lực lượng tham gia Ban Tổ chức (trung ương và địa phương) phục vụ 

công tác điều hành Giải đấu. 

- Tuyển chọn, huấn luyện và thành lập Đoàn vận động viên tỉnh Ninh Thuận 

tham gia Giải đấu. 

- Phối hợp Liên đoàn Yoga Việt Nam thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn 

trong quá trình tổ chức thi đấu. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Giải vô địch Yoga quốc gia lần thứ IV năm 

2022 tại Ninh Thuận; đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai 

thực hiện. Trường hợp có phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo về Ủy 

ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổng hợp tham 

mưu) để xem xét, giải quyết./. 

 
 

Nơi nhận:  KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; (báo  

- TT. Tỉnh ủy;                                    cáo) 

- CT và PCT Nguyễn Long Biên; 

- Như mục IV; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- VPUB: LĐ, KTTH, Ban TCDNC; 

- Lưu: VT, VXNV. ĐNĐ 

 

  

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Biên 
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