ỦY BAN NHÂNDÂN
HUYỆN YÊN CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 147/KH-UBND

Yên Châu, ngày 15 tháng 4 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Tổ chức giải Bóng chuyền hơi trung - cao tuổi tại huyện và tham gia giải
Bóng chuyền hơi trung - cao tuổi tỉnh Sơn La năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 681/KH-LN-SVHTT&DL-BĐDHNCT ngày
06/4/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban đại diện Hội
người cao tuổi tỉnh Sơn La về việc tổ chức Giải Bóng chuyền hơi trung - cao
tuổi tỉnh Sơn La năm 2022; Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 21/01/2021 của
Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu về tổ chức các giải thi đấu thể thao cấp huyện
và tham gia các giải thi đấu thể thao cấp tỉnh;
Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức Giải Bóng chuyền
hơi trung - cao tuổi huyện Yên Châu năm 2022 và tham gia Giải Bóng chuyền
hơi trung - cao tuổi tỉnh Sơn La năm 2022, như sau:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1. Mục đích
- Chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng Miền nam thống nhất đất
nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2022)
- Phát triển và nâng cao chất lượng các môn thể thao trong toàn huyện.
Góp phần thực hiện thắng lợi cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo
gương Bác Hồ vĩ đại”.
- Động viên, thúc đẩy phong trào tập luyện và thi đấu thể dục thể thao,
nâng cao sức khỏe, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa và thể thao của các tầng
lớp nhân dân trong toàn huyện.
2. Yêu cầu
- Các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, trường học xây dựng kế hoạch,
thành lập đội, luyện tập và tham gia giải cấp huyện đạt kết quả cao.
- Nêu cao tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng trong thi đấu, chống
mọi biểu hiện tiêu cực, đồng thời đảm bảo an toàn, tiết kiệm.
II. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ GIẢI
Các vận động viên tham gia thi đấu là những người hiện đang công tác,
lao động, học tập có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại huyện Yên Châu từ
ngày 01 tháng 01 năm 2022 trở về trước, có đủ sức khỏe, không mắc các tệ nạn
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xã hội, không bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên trong năm 2022, đáp ứng các yêu
cầu của Ban tổ chức đều được tham dự giải.
III. SỐ LƯỢNG VÀ NỘI DUNG THI ĐẤU
1. Nội dung thi đấu:
Giải được tổ chức thi đấu với 02 nội dung, cụ thể như sau:
* Nội dung đội nam:
- Nhóm tuổi từ 46 đến 55 tuổi (Sinh năm 1976 - 1967).
- Nhóm tuổi 56 tuổi trở lên (Sinh năm 1966 trở về trước).
* Nội dung đội nữ:
- Nhóm tuổi từ 46 đến 55 tuổi (Sinh năm 1976 - 1967).
- Nhóm tuổi 56 tuổi trở lên (Sinh năm 1966 trở về trước).
- Các VĐV phải thi đấu đúng nhóm tuổi quy định (Vận động viên nhóm
tuổi trên được đăng ký xuống thi đấu ở đội nhóm tuổi dưới).
2. Số lượng
- Mỗi một xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học được thành lập không
hạn chế số đội nam hoặc đội nữ, nếu trong một xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị,
trường học không đủ thành lập một đội thì được phép liên kết với đơn vị khác.
- Mỗi đội tối đa 10 cầu thủ, trong đó 05 cầu thủ chính thức và 05 cầu thủ dự
bị.
- Danh sách đăng ký nội dung thi đấu gửi về Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện trước ngày 04/5/2022.
IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU
1. Tổ chức tại huyện
1.1. Thời gian
- 8 giờ ngày 04/5/2022 họp đoàn trưởng, làm thủ tục thi đấu tại phòng họp
Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện.
- Khai mạc 7 giờ 30 phút ngày 05/5/2022, dự kiến thi đấu trong 4 ngày:
(05, 06, 07, 08/5/2022).
1.2. Địa điểm thi đấu: Nhà thi đấu thể thao Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện.
2. Tham gia giải tỉnh
- Thời gian tập luyện tại huyện: Từ ngày 11/5/2022 đến 15/5/2022.
- Thời gian tham gia giải tỉnh: Từ ngày 16/5/2022 đến ngày 21/5/2022.
- Địa điểm: Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh Sơn La.
V. KINH PHÍ TỔ CHỨC
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- Các đoàn VĐV về tham dự giải tại huyện tự túc toàn bộ kinh phí tập
huấn, đi lại, ăn, ngủ, nghỉ.
- Kinh phí tổ chức tại huyện và tham gia giải của tỉnh chi từ nguồn kinh
phí cấp cho sự nghiệp TDTT huyện năm 2022 và nguồn kinh phí xã hội hóa.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện
- Chủ trì, phối hợp với Ban Đại diện hội người cao tuổi huyện xây dựng
Điều lệ giải phát động tới các xã, thị trấn, các đơn vị, trường học trong toàn
huyện tham dự giải.
- Tham mưu thành lập Ban tổ chức, tổ trọng tài, tổ phục vụ giải.
- Tham mưu giấy mời họp Ban tổ chức, mời Đại biểu dự lễ khai mạc và
tổng kết, trao giải, chuẩn bị bài phát biểu khai mạc cho đồng chí Trưởng ban tổ
chức, khâu nối các đơn vị liên quan.
- Chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất, sân bãi dụng cụ, trang trí khánh
tiết, địa điểm thi đấu, công tác chuyên môn,... để đảm bảo tổ chức giải an toàn,
tiết kiệm, hiệu quả.
- Tham mưu thành lập đoàn vận động viên tham gia thi đấu tại tỉnh.
- Lập dự toán kinh phí tổ chức giải Bóng chuyền toàn huyện và tham gia
giải Bóng chuyền hơi trung - cao tuổi tỉnh Sơn La năm 2022 trình phòng Tài
chính - Kế hoạch huyện thẩm định.
- Kịp thời đăng tải các tin, bài liên quan đến hoạt động trước, trong và sau
giải.
2. Văn phòng HĐND và UBND
Phối hợp với Trung tâm Truyền thông - Văn hóa ban hành giấy mời họp
Ban tổ chức, mời đại biểu dự lễ khai mạc và tổng kết, trao giải; thẩm định bài
phát biểu khai mạc cho đồng chí Trưởng ban tổ chức, làm công tác tổ chức tại
Lễ khai mạc và tổng kết trao giải.
3. Ban Đại diện Hội Người cao tuổi huyện
Phối hợp với Trung tâm Truyền thông - Văn hóa phát động Điều lệ giải,
chuẩn bị các điều kiện để tổ chức giải thành công.
4. Phòng Tài chính - Kế hoạch
Thẩm định tờ trình kinh phí của Trung tâm Truyền thông - Văn hóa đảm
bảo đúng quy định.
5. Phòng Nội vụ
Phối hợp với Trung tâm Truyền thông - Văn hóa tham mưu thành lập Ban
tổ chức, tổ trọng tài, tổ phục vụ; thành lập đoàn vận động viên tham gia thi đấu
giải Bóng chuyền hơi trung - cao tuổi tỉnh Sơn La năm 2022.
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6. UBND các xã, Thị Trấn, các cơ quan, đơn vị, trường học
Tuyển chọn các vận động viên tập luyện và tham gia giải bóng chuyền hơi
trung - cao tuổi huyện Yên Châu năm 2022.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức giải bóng chuyền hơi trung - cao tuổi huyện
Yên Châu năm 2022 và tham gia thi đấu Giải Bóng chuyền hơi trung - cao tuổi
tỉnh Sơn La năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện. Yêu cầu các cơ quan, đơn
vị; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT.HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, TTTT-VH, Tuấn...bản

.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Vì Văn Ngọc

