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KẾ HOẠCH 

Tổ chức giải Bóng đá Thiếu niên, Nhi đồng huyện Quỳ Châu năm 2022 

   

 Thiết thực chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

(19/5/1890-19/5/2022); 81 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí 

Minh (19/5/1941-15/5/2022). UBND huyện ban hành kế hoạch tổ chức giải Bóng 

đá Thiếu niên Nhi đồng huyện Quỳ Châu năm 2022.  

 I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU. 

 1. Mục đích. 

 - Nhằm đẩy mạnh phong trào “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, 

tạo sân chơi bổ ích cho lứa tuổi Thiếu niên, Nhi đồng. 

 - Phát hiện bồi dưỡng những mầm non tài năng Bóng đá, đồng thời qua giải 

tuyển chọn VĐV tiêu biểu tham gia giải Bóng đá TN - NĐ do tỉnh tổ chức; 

 2. Yêu cầu. 

 - Các xã, thị trấn tham gia đầy đủ 01 đội bóng đá Thiếu niên, 01 đội bóng đá 

Nhi đồng. 

 - Chấp hành đúng Luật, Điều lệ và các Quy định của Ban tổ chức Giải. 

 II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA. 

 - Là VĐV trong độ tuổi Thiếu niên, Nhi đồng có hộ khẩu thường trú tại các 

xã, thị trấn trong huyện. VĐV thuộc đơn vị xã, thị trấn nào thì tham gia cho xã, thị 

trấn đó. (nếu tham gia cho đơn vị khác thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của 

lãnh đạo đơn vị chủ quản) 

 - Độ tuổi đối với Nhi đồng:  từ 10- 11 (Sinh ngày 01/01/2011 trở lại đây) 

- Độ tuổi đối với Thiếu niên: Từ 12 - 13 (sinh từ 01/01/2009 trở lại đây) 

- Mỗi đơn vị đăng ký 01 đoàn VĐV gồm: Trưởng đoàn, HLV, SSV và đội 

bóng đá nam thiếu niên 14 VĐV và đội nhi đồng tối đa 12 VĐV. 

 III.THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THI ĐẤU. 

 - Thời gian dự kiến: Từ ngày 20/5/2022 đến hết ngày 24/5/2022.  

- Khai mạc: 7h30 ngày 20/5/2022. 

 - Địa điểm thi đấu: Sân vận động Thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin. 



- Tham mưu ban hành Kế hoạch tổ chức Giải Bóng đá Thiếu niên Nhi đồng 

huyện Quỳ Châu năm 2022. 

- Tham mưu kiểm tra và đôn đốc Trung tâm VHTT-TT huyện, các cơ quan, 

đơn vị liên quan, các xã và thị trấn Tân Lạc tổ chức tập luyện và thi đấu đạt hiệu 

quả và theo đúng kế hoạch đề ra. 

2. Phòng Tài chính Kế hoạch. 

- Thẩm địnhkinh phí tổ chức Giải bóng đá Thiếu niên, nhi đồng huyện Quỳ 

Châu năm 2022 trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt. 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

- Chỉ đạo các trường học phối hợp với các xã, thị trấn tuyển chọn học sinh 

trong độ tuổi tham gia giải có chất lượng. 

- Phối hợp Trung tâm VH-TTTT huyện chọn cử một số giáo viên tham gia 

ban trọng tài của giải. 

4. Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thônghuyện. 

- Chủ trì tổ chức Giải bóng đá nhi đồng huyện Quỳ Châu năm 2022 đảm bảo 

đúng thời gian quy định. 

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền kịp thời ghi hình công tác chuẩn 

bịtổ chức giải và kết quả của giải, gắn với các hoạt động chào mừng kỷ niệm 132 

năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

- Xây dựng và ban hành Điều lệ giải; lập dự toán kinh phí gửi Phòng Tài 

chính- Kế hoạch thẩm định trình chủ tịch UBND huyện phê duyệt. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền cổ động trực quan, cụm pa nô, khẩu hiệu 

tại vùng trung tâm huyện gắn với các hoạt động chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày 

sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022). 

- Đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức tập luyện, tham gia giải đạt chất 

lượng. 

- Tham mưu thành lập ban trọng tài và phân công trọng tài điều hành các trận 

đấu khách quan trung thực. 

- Chuẩn bị ma két, loa máy, người thuyết minh, bình luận viên và các điều 

kiện cần thiết khác liên quan đến khai mạc và tổng kết giải đạt chất lượng, hiệu quả. 

5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn Tân Lạc. 

- Thành lập đoàn VĐV tham gia Giải Bóng đá Thiếu niên Nhi đồng huyện 

Quỳ Châu năm 2022 theo kế hoạch của UBND huyện đề ra. 

- Phối hợp với các trường học trên địa bàn tuyển chọn VĐV tham gia giải 

đúng theo Điều lệ giải. 

- Căn cứ hướng dẫn, Điều lệ giải tổ chức luyện tập và tham gia Giải bóng đá 

Thiếu niên, Nhi đồng huyện Quỳ Châu năm 2022 có chất lượng, hiệu quả. 



- Lập danh sách đoàn VĐV tham gia giải gửi về Trung tâm VHTT&TT 

huyện trước ngày 16/5/2022. 

 IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN. 

 - BTC đảm bảo kinh phí tổ chức và tiền thưởng cho các đơn vị và cá nhân đạt 

giải thưởng gồm: 02 giải nhất (Cúp và tiền thưởng 2.000.000đ/giải); 02 giải nhì (cờ 

giải và tiền thưởng 1.500.000đ/giải); 02 giải ba (cờ giải và tiền thưởng 

1.000.000đ/giải); 02 giải phong cách (cờ giải và tiền thưởng 500.000đ/giải); 02 giải 

cầu thủ xuất sắc nhất (tiền thưởng 200.000đ/giải); 02 giải thủ môn xuất sắc nhất 

(tiền thưởng 200.000 đ/giải) trích từ nguồn kinh phí TDTT năm 2022. 

 - Các đơn vị tham gia tự túc kinh phí tập luyện và thi đấu. 

 Trên đây là Kế hoạch tổ chức giải Bóng đá Thiếu niên Nhi đồng huyện Quỳ 

Châu năm 2022, UBND huyện yêu cầu các đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn, 

căn cứ kế hoạch thực hiện./. 

 

Nơi nhận:     
- Sở VH&TT;  

- Chủ tịch UBND huyện;     (bc) 

- Ban TGHU  

- PCT VX UBND huyện; 

- Các phòng, đơn vị liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, PVH (Sơn). 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

Lê Thanh Hà 
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