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Số: 148/KH - UBND

Yên Châu, ngày 15 tháng 4 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Tham gia giải Điền kinh học sinh truyền thống
lần thứ XIII toàn tỉnh năm 2022
Thực hiện Kế hoạch liên ngành số 617/KH-LN-SVHTT&DL-SGD&ĐT
30/3/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Giáo dục và Đào tạo về
việc tổ chức giải Điền kinh học sinh truyền thống tỉnh Sơn La năm 2022; Kế
hoạch số 30/KH-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2022 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 năm 2022;
Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu xây dựng Kế hoạch tham gia giải Điền
kinh học sinh truyền thống tỉnh Sơn La năm 2022, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1. Mục đích
- Thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2022.
- Nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào TDTT, thu hút và
tập hợp đông đảo học sinh tham gia phong trào thể dục thể thao nói chung, phát
triển phong trào tập luyện, thi đấu môn Điền kinh nói riêng. Đánh giá công tác
giáo dục thể chất trong nhà trường phổ thông các cấp.
- Nâng cao trình độ kỹ, chiến thuật, thể lực, đoàn kết học hỏi trao đổi kinh
nghiệm trong tập luyện và thi đấu giữa các vận động viên.
- Tuyển chọn vận động viên có thành tích cao tập huấn tham gia thi đấu
giải Điền kinh học sinh truyền thống tỉnh Sơn La năm 2022.
2. Yêu cầu:
- Các VĐV tham gia thi đấu trên tinh thần, đoàn kết, trung thực, cao
thượng.
- Chấp hành nghiêm chỉnh Luật, Điều lệ giải và các quyết định của Ban tổ
chức. Bảo đảm tuyệt đối an toàn, tiết kiệm.
- Tuyển chọn vận động viên xuất sắc để thành lập đoàn vận động viên của
huyện tập luyện và tham gia giải Điền kinh học sinh truyền thống tỉnh Sơn La
lần thứ XIII năm 2022.
II. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ GIẢI
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Học sinh trong năm học 2021 -2022 đang học tại các trường trung học cơ
sở, trường PTDT Nội trú THCS & THPT, trường phổ thông cơ sở Tà Làng
huyện Yên Châu có kết quả xếp loại học lực - hạnh kiểm học kỳ I năm học
2021 - 2022 đạt từ trung bình trở lên, có đủ sức khỏe và đáp ứng đầy đủ các quy
định của luật Điền kinh và Điều lệ giải đều được tham gia thi đấu.
III. SỐ LƯỢNG VÀ NỘI DUNG THI ĐẤU
1. Nội dung thi đấu
* Nhóm 1:
Nam: Chạy 60m; 400m; Nhảy cao; Nhảy xa; Ném bóng (150g).
Nữ: Chạy 60m; 400m; Nhảy cao; Nhảy xa; Ném bóng (150g).
* Nhóm 2:
Nam: Chạy 100m; 200m; 1500m; Nhảy cao; Nhảy xa; Ném bóng (150g).
Nữ: Chạy 100m; 200m; 800m; Nhảy cao; Nhảy xa; Ném bóng (150g).
2. Số lượng
- Mỗi vận động viên chỉ được phép tham gia thi đấu tối đa 02 nội dung.
- Mỗi nội dung thi được cử tối đa 2 VĐV nam, 2 VĐV nữ tham gia thi đấu.
- Thành lập Đoàn VĐV của huyện tham gia: 30 người (01 Đoàn trưởng,
02 HLV, 02 chăm sóc viên, 25 VĐV).
IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU
1. Thời gian
- Thời gian tập luyện tại huyện: Từ ngày 17/4/2022 đến ngày 21/4/2022
- Thời gian tham gia tại tỉnh: từ ngày 22/4/2022 đến ngày 25/4/2022.
2. Địa điểm thi đấu: Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh.
V. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí tham gia giải Điền kinh học sinh tại tỉnh chi từ nguồn ngân sách
huyện cấp cho sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo năm 2022.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện
- Chủ trì, phối hợp với phòng Giáo dục & Đào tạo tuyển chọn đoàn vận
động viên của huyện tập luyện và tham gia giải của tỉnh đạt chất lượng cao.
- Tham mưu thành lập đoàn vận động viên tham dự giải.
2. Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Phối hợp với Trung Tâm Truyền thông - Văn hóa huyện tuyển chọn
đoàn vận động viên của huyện tập luyện và tham gia giải Điền kinh học sinh
toàn tỉnh đạt chất lượng cao.
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- Chỉ đạo Ban giám hiệu các nhà trường có vận động viên tham gia đội
tuyển của huyện, tập luyện và tham gia giải Điền kinh học sinh tỉnh Sơn La năm
2022 đạt kết quả cao.
- Lập dự toán kinh phí tham gia giải Điền kinh học sinh truyền thống tỉnh
Sơn La năm 2022 trình phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định.
3. Phòng Tài chính - Kế hoạch
Thẩm định tờ trình kinh phí của Phòng Giáo dục & Đào tạo đảm bảo tổ
chức tập luyện đội tuyển tại huyện và tham gia giải của tỉnh.
Trên đây là kế hoạch của UBND huyện về việc Tham gia giải Điền kinh
học sinh truyền thống tỉnh Sơn La lần thứ XIII năm 2022. Yêu cầu các cơ quan,
đơn vị, trường học liên quan triển khai, thực hiện nghiêm túc kế hoạch này./.
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

