VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 06/KH-VKSTC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2020

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội diễn văn nghệ ngành Kiểm sát nhân dân,
Giải thể thao ngành Kiểm sát nhân dân “Cúp Báo Bảo vệ pháp luật lần thứ X” năm 2020

Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2020 và kỷ niệm 60
năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2020), Viện
trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ký ban hành Quyết định số 649/QĐVKSTC về việc tổ chức Hội diễn văn nghệ ngành Kiểm sát nhân dân và Giải thể
thao ngành Kiểm sát nhân dân - “Cúp Báo Bảo vệ pháp luật lần thứ X”. Theo đó,
Ban Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân ban
hành Kế hoạch nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích
- Tạo không khí vui tươi, phấn khởi; xây dựng phong trào văn hóa văn
nghệ, thể thao trong ngành Kiểm sát; động viên cán bộ công chức, viên chức và
người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân hưởng ứng nâng cao đời sống
văn hóa tinh thần, rèn luyện thể dục thể thao theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh,
góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Phát huy tinh thần đoàn kết, mở rộng giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giữa
các đơn vị và cá nhân trong ngành Kiểm sát nhân dân; tuyên truyền về truyền
thống tốt đẹp của ngành Kiểm sát nhân dân trong 60 năm qua.
2. Yêu cầu
- Tổ chức Hội diễn văn nghệ và Giải thể thao ngành Kiểm sát nhân dân
bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, an toàn và hiệu quả.
- Viện kiểm sát các cấp và các cá nhân tham gia Hội diễn văn nghệ, Giải thể
thao phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Ban tổ chức, tham gia nhiệt
tình, trung thực, khách quan, nâng cao tinh thần đoàn kết, cao thượng.
II. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Cán bộ công chức, viên chức, hợp đồng lao động theo Nghị định 68 và
hợp đồng lao động có kỳ hạn 01 năm (thời gian làm việc có ít nhất là 06 tháng)
hiện đang công tác trong ngành Kiểm sát.
Các vận động viên đã đạt giải cấp quốc gia từ năm 2015 đến nay không
thuộc đối tượng tham gia Giải thể thao ngành Kiểm sát nhân dân - “Cúp Báo
Bảo vệ pháp luật lần thứ X”.
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III. NỘI DUNG THI
1. HỘI DIỄN VĂN NGHỆ

1.1. Thể loại thi
Có 05 thể loại thi, gồm: Hát: Đơn ca, song ca, tốp ca, hợp ca (được kèm
múa phụ họa) và Múa.
1.2. Thời gian, địa điểm tổ chức
1.2.1. Vòng chung khảo
Vòng chung khảo tổ chức thi 03 khu vực: Bắc, Trung, Nam. Thi xong khu
vực nào sẽ tổ chức trao giải khu vực đó. Cụ thể là:
a) Khu vực phía Nam, gồm 23 đơn vị:
+ Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Đồng Nai,
Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Tiền Giang,
Bến Tre, Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, An Giang,
Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, Viện cấp cao 3, Trường Nghiệp vụ
Kiểm sát TP. Hồ Chí Minh, Văn phòng 2 VKSND tối cao tại TP. Hồ Chí Minh,
VKS Quân sự khu vực.
Thời gian tổ chức: dự kiến từ ngày 04/6/2020 đến ngày 06/6/2020
Địa điểm: tại tỉnh Bình Dương.
b) Khu vực miền Trung - Tây Nguyên, gồm 21 đơn vị:
+ Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Thanh Hóa,
Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam,
Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Gia
Lai, Kon Tum, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng và Viện cấp cao 2, VKS Quân
sự khu vực.
Thời gian tổ chức: dự kiến từ ngày 07/6/2020 đến ngày 09/6/2020
Địa điểm: tại Thành phố Đà Nẵng.
c) Khu vực phía Bắc, gồm 29 đơn vị:
Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Cao
Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Sơn La, Tuyên
Quang, Yên Bái, Lào Cai, Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc
Ninh, Hòa Bình, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam
Định, Ninh Bình, Viện cấp cao 1, Cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao,
Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, VKS quân sự khu vực.
Thời gian tổ chức: dự kiến từ ngày 25/6/2020 đến ngày 27/6/2020.
Địa điểm: tại Thành phố Hải Phòng.
1.2.2. Vòng chung kết
Sau khi kết thúc vòng Chung khảo sẽ thi chung kết, dự kiến tổ chức đầu
tháng 7/2020 tại Thành phố Hà Nội.
Ban Tổ chức lựa chọn một số tiết mục xuất sắc công diễn tại Lễ kỷ niệm 60
năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân.
2. GIẢI THỂ THAO

2.1. Thành lập đoàn thi đấu
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VKSND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mỗi đơn vị 01 đoàn
(63); VKSND cấp cao, mỗi đơn vị 01 đoàn (03); mỗi Trường thuộc VKSND tối
cao 01 đoàn (02); VKSND tối cao 01 đoàn (01); Văn phòng 2 VKSND tối cao
tại TP Hồ Chí Minh (01); VKS quân sự Trung ương (01).
2.2. Môn thi đấu: Cầu lông, Bóng bàn, Quần vợt, Kéo co.
2.3. Thời gian, địa điểm tổ chức
Thời gian tổ chức: dự kiến ngày từ ngày 22 đến 24/6/2020
Địa điểm: Nhà thi đấu tỉnh Quảng Ninh
V. KINH PHÍ

1. Kinh phí tổ chức Hội diễn văn nghệ và Giải thể thao ngành Kiểm sát
nhân dân - “Cúp Báo Bảo vệ pháp luật lần thứ X” năm 2020 do Báo Bảo vệ
pháp luật thực hiện từ nguồn thu sự nghiệp và VKSND tối cao hỗ trợ theo
quy định.
2. Kinh phí cho việc tập luyện, đi lại, ăn ở trong quá trình tham dự Hội
diễn văn nghệ và Giải thể thao của các đoàn do các Viện kiểm sát địa phương,
các đơn vị tham gia chi trả.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Báo Bảo vệ pháp luật chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức xây dựng Thể lệ
Hội diễn văn nghệ, Điều lệ giải thể thao, xây dựng Kế hoạch chi tiết và các văn
bản hướng dẫn triển khai Hội diễn văn nghệ và Giải thể thao.
VKSND tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Bình Dương
phối hợp với Báo Bảo vệ pháp luật tổ chức; quyết định việc thành lập các tiểu
ban phục vụ bảo đảm cho việc tổ chức Hội diễn văn nghệ và Giải thể thao
thành công.
Thủ trưởng các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng
Viện kiểm sát quân sự Trung ương, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao,
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
tạo điều kiện thuận lợi, cử thành phần tham gia hội diễn văn nghệ, vận động viên
tham gia giải thể thao ngành Kiểm sát nhân dân và quan tâm, chỉ đạo thực hiện
Kế hoạch này.
Nơi nhận:

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG

- Đ/c Viện trưởng VKSNDTC (để báo cáo);
- Các đ/c Phó Viện trưởng VKSNDTC;
- Ban Tuyên truyền 60 năm thành lập Ngành KSND;
- Ban Tổ chức giải;
- Như Mục VI (để thực hiện);
- Lưu: VT, T5.

TRƯỞNG BAN TUYÊN TRUYỀN

Trần Công Phàn
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