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KẾ HOẠCH 

Tham gia các môn thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao  

huyện hoa Lư năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 01/12/2020 của UBND 

huyện Hoa Lư về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp huyện Hoa Lư 

lần thứ VII; Thông báo số 01/TB-BTC ngày 18/5/2022 của Ban tổ chức Đại hội 

Thể dục thể thao huyện Hoa Lư về thời gian tổ chức thi đấu các môn tại Đại hội 

TDTT huyện Hoa Lư lần thứ VII-năm 2022. 

Căn cứ Điều lệ số 01/Đl-BTC ngày 30/3/2021 của Ban tổ chức Đại hội Thể 

dục thể thao huyện Hoa Lư lần thứ VII. 

Ủy ban nhân dân xã Trường Yên xây dựng kế hoạch tham gia các môn tại 

Đại hội TDTT huyện Hoa Lư lần thứ VII-năm 2022 như sau: 

I.Đoàn tham gia lễ diễu hành Đại hội 

1. Thời gian khai mạc Đại hội: Dự kiến ngày 25 tháng 6 năm 2022 

2. Địa điểm: Sân vận động xã Ninh Mỹ 

2. Thành phần tham gia: 51 người 

- Trưởng đoàn: Công chức Văn hóa xã hội 

- Thành viên tham gia: Trưởng, phó các đoàn thể, Bí thư chi bộ, trưởng 

thôn, giáo viên dậy bộ môn thể dục các nhà trường, vận động viên đại diện các 

môn thi đấu tại đại hội. 

II. Các môn tham gia thi đấu: 

1.Môn Bóng bàn: thi 5 nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi 

nam nữ. 

Cử 8 vận động viên tham gia(4 nam, 4 nữ) 

Thời gian thi đấu: 8,9/6/2022 

Địa điểm thi đấu: Trung tâm Văn hóa- Thể thao và Truyền thanh huyện. 

2.Môn Bóng đá nam: thi 7 người, chọn 14 cầu thủ tham gia  

Thời gian thi đấu: 13,14,15/6/2022, trận chung kết thi đấu sau lễ khai mạc 

Đại hội. 

Địa điểm thi đấu: Sân bóng đá Dũng Sỹ, thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình. 

 II. Tổ chức thực hiện 

1. Ngành Văn hóa thông tin: Tham mưu cho UBND xã lập danh sách 

đoàn vận động viên tham gia lễ diễu hành khai mạc Đại hội, danh sách đoàn vận 

động viên tham gia các môn thi đấu thể thao. Chuẩn bị các điều kiện tham gia Đại 

hội, phối hợp với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã tuyển chọn vận 

động viên tham gia thi đấu môn Bóng đá nam và môn Bóng bàn. 



2. Ngành Tài chính – Kế toán xã: Tham mưu UBND xã bố trí nguồn kinh 

phí, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc sử dụng và thanh quyết toán kinh phí theo 

quy định. 

Trên đây là Kế hoạch tham gia các môn thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao 

huyện Hoa Lư năm 2022, đề nghị các ngành, đoàn thể căn cứ nhiệm vụ thực hiện 

có hiệu quả./. 

 

Nơi nhận:  
-Ban thường vụ Đảng ủy; 

-TT HĐND xã; 

-Lãnh đạo UBND xã; 

-Ngành VHTT, Đoàn Thanh niên xã; 

- Bí thư chi bộ, Trưởng thôn; 

-Lưu VP,Vh. 
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