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KẾ HOẠCH 

tổ chức Giải Bóng đá Thiếu niên và Nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2021 

 
Thực hiện Kế hoạch hoạt động nghiệp vụ thể dục thể thao và Chương trình tổ 

chức giải thi đấu thể thao năm 2021; căn cứ Điều lệ giải bóng đã Thiếu niên và 

Nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2021; thiết thực chào mừng kỷ niệm 190 năm 

ngày thành lập tỉnh (04/11/1831 - 04/11/2021) và 30 năm tái lập tỉnh Tuyên Quang 

(1991 - 2021),  

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổ chức giải Bóng đá 

Thiếu niên và Nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2021 với các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Tiếp tục duy trì và phát triển phong trào tập luyện môn Bóng đá ở lứa tuổi 

thiếu niên, nhi đồng trong trường học trên địa bàn toàn tỉnh. Tạo không khí đua 

tranh lành mạnh, giáo dục tính trung thực, ý thức kỷ luật, giúp đỡ nhau trong học 

tập. Tuyên truyền, động viên, khích lệ nhân dân, nhất là các em thiếu niên, nhi 

đồng thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh 

(04/11/1831 - 04/11/2021) và 30 năm tái lập tỉnh Tuyên Quang (1991 - 2021). 

- Thông qua giải phát hiện, tuyển chọn được các tài năng Bóng đá trẻ bổ 

sung cho các đội tuyển Bóng đá của tỉnh tham dự các giải khu vực và toàn quốc. 

2. Yêu cầu: 

- Chấp hành nghiêm Luật, Điều lệ và các quy định của Ban Tổ chức. 

- Các huyện, thành phố và trường Đại học Tân Trào tuyển chọn lực lượng 

vận động viên, thành lập đội tuyển tham gia giải toàn tỉnh đảm bảo chất lượng, 

hiệu quả. 

- Công tác tổ chức giải phải đảm bảo an toàn, tiết kiệm, thi đấu trung thực, 

đoàn kết, kiên quyết loại bỏ những biểu hiện tiêu cực, đặc biệt chú ý và nghiêm 

túc xử lý việc đăng ký cầu thủ không đúng độ tuổi. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: 

- Thời gian thi đấu: Từ ngày 27 đến ngày 31/10/2021. 

- Khai mạc: 7 giờ 30 phút, ngày 27/10/2021.  
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- Họp chuyên môn: 14 giờ 30 phút, ngày 26/10/2021 tại Hội trường tầng II, 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang. 

2. Địa điểm thi đấu:  Thành phố Tuyên Quang. 

  III. NỘI DUNG 

1. Nội dung thi đấu: Tổ chức thi đấu 02 nội dung: Thiếu niên và Nhi đồng. 

2. Chương trình khai mạc, bế mạc:  

2.1. Chương trình khai mạc: 

- Ổn định tổ chức. 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.  

- Phát biểu khai mạc. 

- Lời hứa của vận động viên; tuyên thệ của Trọng tài.  

- Tặng hoa, cờ lưu niệm cho các đoàn. 

- Thông báo chương trình thi đấu. 

2.2. Chương trình bế mạc: 

- Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu.  

- Báo cáo kết quả tổ chức giải và công bố kết quả chuyên môn.  

- Tổ chức trao huy chương, cúp, tiền thưởng cho các vận động viên và các 

đội đạt giải.  

2.3 Chương trình tổ chức thi đấu: (có lịch thi đấu riêng). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Quản lý Thể dục thể thao: 

- Xây dựng Điều lệ, Kế hoạch, dự toán kinh phí tổ chức giải; tham mưu 

thành lập Ban Tổ chức, các tiểu ban phục vụ và các văn bản liên quan đến quá 

trình tổ chức giải. 

- Hướng dẫn, đôn đốc các phòng Văn hóa và Thông tin, trung tâm Văn hóa, 

Truyền thông và Thể thao huyện, thành phố tổ chức giải tại cơ sở và tuyển chọn 

vận động viên tham gia giải toàn tỉnh. 

- Nhận đăng ký thi đấu của các đoàn, phối hợp với Thanh tra sở kiểm tra 

nhân sự theo Điều lệ quy định, chủ trì họp chuyên môn với các đoàn. 

- Xây dựng lịch thi đấu, chuẩn bị bóng, biên bản thi đấu và điều hành toàn 

bộ công tác chuyên môn của giải, tổng hợp thành tích thi đấu. 

- Lên ma két, nội dung trang trí khai mạc và bế mạc, các băng rôn phục vụ 

tuyên truyền khu vực thi đấu. 

- Dẫn chương trình khai mạc, bế mạc giải. 

- Phối hợp với Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh 

chuẩn bị lực lượng trọng tài, phục vụ giải. 

- Chuẩn bị cờ lưu niệm, cúp, huy chương, tiền thưởng, cờ thưởng. 
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2. Văn phòng Sở: 

- Dự kiến danh sách, chuẩn bị giấy mời đại biểu, đón đại biểu dự Lễ khai 

mạc, bế mạc. 

- Thông tin cho các cơ quan báo chí để đưa tin, tuyên truyền về giải đấu. 

- Tham mưu cho lãnh đạo Sở đề nghị các cơ quan: y tế; công an và Công ty 

Điện lực Tuyên Quang có các biện pháp đảm bảo cho công tác tổ chức giải diễn 

ra an toàn, đạt kết quả. 

- Liên hệ nơi ăn, nghỉ cho các đoàn tham dự  giải (nếu các đoàn có yêu cầu). 

- Phân công 01 cán bộ phục vụ nước các cuộc họp và các ngày thi đấu, phô 

tô biên bản, lịch thi đấu, đóng giải thưởng, chuẩn bị hoa, khay trao giải và cử 04 

cán bộ nữ phục vụ tại buổi khai mạc và bế mạc giải. 

- Bố trí xe ô tô và lái xe, 01 người phục vụ trong suốt thời gian tổ chức giải. 

3.  Phòng Kế hoạch Tài chính: 

- Thẩm định kinh phí và xây dựng kế hoạch chi phục vụ cho công tác tổ 

chức giải. 

- Thực hiện thanh, quyết toán kinh phí theo quy định. 

4. Thanh tra Sở: 

Phối hợp với Phòng Quản lý thể dục thể thao kiểm tra nhân sự theo Điều lệ 

quy định tại cuộc họp chuyên môn với các đoàn; kiểm tra các điều kiện chuyên 

môn phục vụ cho thi đấu và giám sát công tác tổ chức giải. 

5. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh: 

Cử trọng tài điều hành giải, phối hợp với Phòng Quản lý thể dục thể thao 

họp chuyên môn với các đoàn, bốc thăm, xếp lịch. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức giải Bóng đá Thiếu niên và Nhi đồng tỉnh 

Tuyên Quang năm 2021. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các phòng và 

đơn vị căn cứ nhiệm vụ được phân công tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực 

hiện nếu có vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo chỉ đạo Sở để 

giải quyết. 

 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở (c/đ); 
- Các phòng: KHTC, QLTDTT 
- Văn phòng, Thanh tra Sở          (t/h); 
- Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh  
- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

Nguyễn Văn Hòa 
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