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tháng 8 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tổ chức giải Bóng chuyền hơi trung - cao tuổi huyện Bạch Thông năm 2022

Thiết thực tổ chức các hoạt động “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt
Nam năm 2022”, Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch tổ chức giải Bóng
chuyền hơi trung - cao tuổi huyện Bạch Thông năm 2022, với những nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tạo sân chơi, động viên cổ vũ phong trào tập luyện môn Bóng chuyền hơi
cho các đối tượng trung, cao tuổi trên địa bàn huyện.
- Thông qua tập luyện và thi đấu nhằm rèn luyện thân thể nâng cao sức khỏe,
sảng khoái tinh thần và tình đoàn kết thân ái giữa các vận động viên môn Bóng
chuyền hơi người cao tuổi trên địa bàn huyện, xây dựng hình ảnh người cao tuổi
Việt Nam “Tuổi cao - Gương sáng”.
2. Yêu cầu
- Bảo đảm các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công giải.
- Tổ chức giải thi đấu phải bảo đảm tiết kiệm, an toàn, thiết thực, hiệu quả,
tạo khí thế sôi nổi, đua tranh thể thao lành mạnh trên tinh thần thể thao: Đoàn kết Trung thực - Cao thượng.
II. NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM GIA
1. Nội dung: Thi đấu môn Bóng chuyền hơi nam, nữ (5-5).
- Đội nam: Từ 50 tuổi trở lên (sinh từ năm 1972 trở về trước).
- Đội nữ: Từ 45 tuổi trở lên (sinh từ năm 1977 trở về trước).
2. Thời gian, địa điểm, thể thức thi đấu
- Thời gian: Thi đấu 03 ngày dự kiến trong tháng 10 năm 2022. (Sẽ có thông
báo sau).
- Địa điểm thi đấu: Tại thị trấn Phủ Thông.
- Thể thức thi đấu: Căn cứ số lượng đội tham dự, Ban Tổ chức sẽ sắp xếp thể
thức thi đấu phù hợp.
3. Thành phần, đối tượng tham gia
3.1. Thành phần tham dự giải:
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- Các xã, thị trấn mỗi đơn vị thành lập 01 đoàn vận động viên gồm 01 đội
nam và 01 đội nữ tham gia giải.
- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện có thể thành lập
riêng 01 đội bóng hoặc liên kết với các đơn vị khác để đảm bảo đủ vận động viên
01 đội bóng tham gia giải (trường hợp liên kết phải có 01 đơn vị chủ trì đăng ký
với BTC giải).
- Các câu lạc bộ thể thao bóng chuyền hơi được thành lập theo Thông tư số
18/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được
phép thành lập đội bóng tham gia thi đấu tại giải.
3.2. Đối tượng VĐV:
- VĐV là người có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại huyện Bạch Thông từ
ngày 01/7/2022 trở về trước.
- VĐV đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện phải có các
giấy tờ chứng minh là người đang làm việc tại cơ quan, đơn vị đó.
- Có đủ sức khoẻ để tham gia thi đấu thể thao, có tư cách đạo đức tốt.
III. KINH PHÍ
1. Kinh phí tổ chức giải: Chi nguồn kinh phí sự nghiệp văn hóa - thể thao
năm 2022.
2. Đối với các đơn vị tham dự giải: Tự lo kinh phí luyện tập, ăn, nghỉ, đưa
đón vận động viên.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện
- Chủ trì tham mưu tổ chức giải Bóng chuyền hơi trung - cao tuổi huyện năm 2022.
- Chủ trì tham mưu cho UBND huyện:
+ Thành lập Ban Tổ chức và các Tổ phục vụ giải;
+ Ban hành Điều lệ giải.
+ Giấy mời dự khai mạc, bế mạc giải.
- Bảo đảm các điều kiện cần thiết như sân bãi, dụng cụ,… kinh phí tổ chức
giải và các nội dung khác liên quan đến công tác tổ chức.
- Thực hiện các công tác tuyên truyền và truyền thông về giải.
2. Ban đại diện Hội người cao tuổi huyện
- Phối hợp với Trung tâm VHTT&TT huyện chuẩn bị các điều kiện cần thiết
để tổ chức giải.
- Chỉ đạo Hội người cao tuổi các xã, thị trấn phối hợp với công chức chuyên
môn tuyển chọn VĐV, thành lập đoàn tham gia giải.
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4. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; các cơ quan, đơn vị đóng
trên địa bàn; UBND các xã, thị trấn: Quan tâm, tạo điều kiện, tuyển chọn VĐV,
thành lập đoàn tham gia giải.
5. Công an huyện: Cử cán bộ, chiến sĩ làm công tác bảo vệ ANTT tại khu
vực thi đấu trong thời gian diễn ra giải.
6. Trung tâm Y tế huyện: Cử y, bác sĩ thường trực cấp cứu, chữa trị kịp
thời cho các VĐV trong suốt quá trình tổ chức giải.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức giải Bóng chuyền hơi trung - cao tuổi năm
2022 của Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông./.
Nơi nhận:
*Gửi bản giấy:
- Các đơn vị không liên thông phần mềm QLVB, GOV;
- Trung tâm VHTT&TT huyện;
- Ban chỉ huy Quân sự huyện;
- Công an huyện;
- Ban đại diện Hội NCT huyện.
*Gửi bản điện tử:
- Sở Văn hoá,TT&DL tỉnh;
- Thường trực Huyện uỷ;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các phòng, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể huyện;
- Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, THVX-YT.

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

Nguyễn Duy Luân

