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KẾ HOẠCH 

Tham gia giải Bóng đáThanh niên huyện Bạch Thông 2020  

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân huyện Bạch Thông về việc ban hành Kế hoạch tổ chức giải Bóng đá 

Thanh niên chào mừng 75 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công 

(19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

(02/9/1945-02/9/2020); 

Thực hiện Thông báo số 197/TB-BTC ngày 16 tháng 9 năm 2020 của BTC 

giải bóng đá thanh niên về việc ban hành thông báo tiếp tục tổ chức giải bóng đá 

Thanh niên huyện Bạch Thông năm 2020. 

UBND thị trấn Phủ Thông xây dựng kế hoạch tham gia giải Bóng đá Thanh 

niên huyện Bạch Thông năm 2020, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành 

công (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam (02/9/1945-02/9/2020); chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ huyện Bạch 

Thông lần thứ XV (Nhiệm kỳ 2020 - 2025).  

- Nhằm cổ vũ, động viên phong trào tập luyện thể dục, thể thao, nâng cao 

sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần, đồng thời hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn 

dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển 

phong trào TDTT quần chúng nói chung, phong trào tập luyện và thi đấu môn 

bóng đá nói riêng trên địa bàn thị trấn Phủ Thông. 

- Quá trình tham gia thi đấu giải bóng đá phải đảm bảo an toàn, tiết kiệm, 

hiệu quả. 

II. NỘI DUNG 

Thi đấu môn Bóng đá nam (07 người). 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THAM GIA THI ĐẤU 

1. Thời gian 

- Khai mạc giải: Từ 7h30’ ngày 30/10/2020. 

- Thi đấu vòng loại: Từ ngày 30/10/2020 - 02/11/2020. 

- Các trận bán kết và chung kết tổ chức vào ngày 07- 08/11/2020. 

- Tham gia họp chuyên môn, bốc thăm xếp lịch: Từ 14h00 ngày 27/10/2020 

tại phòng họp tầng 2 nhà thư viện huyện. 



2. Địa điểm thi đấu 

 Tại Sân vận động thị trấn Phủ Thông. 

IV. THÀNH PHẦN  

1. Trưởng đoàn: Ông Hà Minh Thoan - Phó Chủ tịch UBND thị trấn. 

2. Phó đoàn:  

- Bà Nông Thị Hà  - Công chức VHXH thị trấn Phủ Thông 

- Bà Nông Thị Lưu  - Bí thư Đoàn thanh niên thị trấn Phủ Thông. 

3. Vận động viên:  

- UBND thị trấn Phủ Thông thành lập 01 đội bóng đá nam với 12-14 cầu thủ 

tham gia thi đấu. 

V. KINH PHÍ 

Kinh phí hỗ trợ đội bóng luyện tập và tham gia thi đấu chi từ nguồn kinh phí 

hoạt động thường xuyên của địa phương năm 2020. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Giao công chức VH-XH tham mưu UBND xây dựng kế hoạch tham gia giải 

Bóng đá Thanh niên năm 2020, ra Quyết định thành lập đội bóng, đề xuất xin kinh 

phí trong thời gian tập luyện và thời gian tham gia thi đấu. Phối hợp với Đoàn 

thanh niên thị trấn tìm các cầu thủ tham gia giải bóng đá Thanh niên. 

- Các thành viên trong đội bóng phải đảm bảo thời gian, có trách nhiệm, 

nghiêm túc trong việc luyện tập và trong thời gian thi đấu. 

Trên đây là Kế hoạch tham gia giải bóng đá Thanh niên huyện Bạch Thông 

2020 của đơn vị UBND thị trấn Phủ Thông./. 

 

Nơi nhận: 

* Gửi bản điện tử: 

- UBND huyện Bạch Thông (B/c) 

- Phòng VHTT huyện; 

- Trung tâm VHTT và TT huyện; 

- TT ĐU-HĐND thị trấn (B/c); 

- Lãnh đạo UBND TT; 

- Đoàn TN thị trấn (phối hợp t/h); 

* Gửi bản giấy: 

- Lưu VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hà Minh Thoan 
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