ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN PHONG ĐIỀN

Số: 124 /KH-UBND
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phong Điền, ngày 07 tháng 7 năm 2020

KẾ HOẠCH
Tổ chức giải Bóng đá Thanh niên nông thôn huyện Phong Điền lần thứ II
năm 2020 chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc
khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2020)
Thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu
Đảng bộ huyện Phong Điền lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kỷ niệm 75
năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2020), Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền xây
dựng kế hoạch tổ chức giải Bóng đá Thanh niên nông thôn huyện Phong Điền
lần thứ II năm 2020 với các nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động “ Toàn dân rèn luyện thân
thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ
huyện Phong Điền lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; chào mừng kỷ niệm 75
năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020)
- Tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh
thần và chất lượng, hiệu quả trong lao động và công tác; phát triển phong trào
tập luyện thể dục thể thao nói chung và môn Bóng đá nói riêng đối với mọi tầng
lớp nhân dân trên địa bàn huyện.
2. Yêu cầu:
- Công tác tổ chức giải Bóng đá phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, tiết kiệm
và đạt kết quả cao theo đúng mục đích đề ra.
- Các đội bóng tham gia thi đấu với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực
và cao thượng; chống mọi biểu hiện tiêu cực, phi thể thao.
- Các xã, thị trấn tuyển chọn lực lượng vận động viên thành lập 01 (một)
đội bóng, duy trì tập luyện thường xuyên để tham gia thi đấu đạt thành tích cao.
II. NỘI DUNG: (thi đấu Bóng đá nam 11 người)
1. Số lượng: Mỗi xã, thị trấn tuyển chọn lực lượng, thành lập đội Bóng
đá nam đăng ký tham gia giải.
2. Thời gian và địa điểm:
- Tổ chức khai mạc vào 15h30, ngày 15/8/2020, thi đấu trận chung kết và
trao thưởng dự kiến vào ngày 30/8/2020.

- Thi đấu tại Sân vận động – Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao
huyện (địa chỉ: Số 38, đường Văn Lang, Thị trấn Phong Điền).
III. KINH PHÍ:
- Ban Tổ chức giải chịu trách nhiệm về kinh phí, trọng tài và khen thưởng.
Các xã, thị trấn chịu trách nhiệm về kinh phí tập luyện và tham gia thi đấu tại
giải.
- Kinh phí huy động các tổ chức, cá nhân và các nguồn huy động hợp
pháp khác.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện:
- Chỉ đạo, đôn đốc các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về
giải; chỉ đạo các địa phương tiến hành tuyển chọn lực lượng vận động viên
thành lập đội bóng tham gia giải.
- Tổng hợp, báo cáo kết quả công tác tổ chức giải về UBND huyện trước
ngày 15/9/2020.
2. Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao huyện:
- Tổ chức công tác tuyên truyền bằng pano, apphich, tuyên truyền lưu
động và trên hệ thống truyền thanh,... về giải bóng đá Thanh niên nông thôn
huyện Phong Điền lần thứ II năm 2020 để nhân dân trên địa bàn huyện biết và
tham gia cổ vũ.
- Tham mưu UBND huyện ban hành Điều lệ giải, chuẩn bị chu đáo các
điều kiện cần thiết để tổ chức giải theo đúng Điều lệ và các quy định của Ban tổ
chức.
- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tổng hợp, báo cáo kết
quả tổ chức giải về UBND huyện.
3. Phòng Tài chính- Kế hoạch: Phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện thẩm định kinh phí trình Chủ tịch UBND huyện
xem xét, quyết định.
4. Phòng Nội vụ: Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm
Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện tham mưu UBND huyện ban hành quyết
định thành lập Ban tổ chức, Tổ trọng tài và các bộ phận khác phục vụ giải Bóng
đá Thanh niên nông thôn huyện Phong Điền lần thứ II năm 2020.
5. Công an huyện: Xây dựng phương án bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự,
an toàn giao thông trong quá trình tổ chức giải.
6. Trung tâm Y tế huyện: Phân công đội ngũ y bác sỹ, chuẩn bị các điều
kiện về phương tiện, cơ số thuốc… để đảm bảo công tác sơ cấp cứu và chăm sóc
sức khỏe cho vận động viên trong suốt quá trình tổ chức giải.

7. Đề nghị Huyện đoàn Phong Điền: Tăng cường công tác tuyên truyền,
hướng dẫn và chỉ đạo các xã đoàn, thị đoàn vận động đoàn viên thanh niên đăng
ký tham gia giải.
8. UBND các xã, thị trấn: Tổ chức tuyên truyền về giải Bóng đá Thanh
niên nông thôn huyện Phong Điền lần thứ II năm 2020 đến với nhân dân trên địa
bàn biết và tham gia cổ vũ; triển khai thành lập đội bóng đá gồm: Trưởng đoàn,
Huấn luyện viên, Vận động viên, săn sóc viên,… tham gia giải.
Trên đây là kế hoạch tổ chức giải Bóng đá Thanh niên nông thôn huyện
Phong Điền năm 2020, Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan,
đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện để
góp phần thành công cho giải./.
Nơi nhận:
- Sở Văn hóa và Thể thao;
- Thường vụ Huyện ủy ;
- Thường trực HĐND huyện ;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;
- Như mục IV của Kế hoạch;
- Lưu: VT.
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