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Căn cứ Điều lệ số 1035/ĐL-PT&TH-VH&TT ngày 20/6/2022 của Đài Phát 

thanh và Truyền hình, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình về giải Bóng đá 

Nhi đồng Cúp Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Bình lần thứ XXIV - năm 

2022, UBND huyện Kim Sơn xây dựng Kế hoạch tổ chức giải Bóng đá Nhi đồng 

năm 2022 với các nội dung như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác 

Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021- 2030 và hưởng ứng “Tháng hành động vì trẻ em”, tạo 

môi trường hoạt động thể dục, thể thao vui tươi lành mạnh, đặc biệt là phong trào 

luyện tập, thi đấu môn bóng đá của các em nhi đồng trong dịp nghỉ hè năm 2022. 

2. Yêu cầu 

 - 100% các xã, thị trấn tiến hành tổ chức giải Bóng đá Nhi đồng ở cơ sở, thành 

lập đội tuyển bóng đá nhi đồng của đơn vị tham gia thi đấu vòng loại ở tiểu khu. 

 - Các xã, thị trấn trong tiểu khu tổ chức thi đấu, chọn đội xuất sắc nhất 

tham gia vòng Chung kết cấp huyện đầy đủ, đảm bảo chất lượng. 

 - Tổ chức giải phải đảm bảo an toàn, tiết kiệm, đạt kết quả cao. 

 - Thực hiện đúng Luật, Điều lệ và quy định của Ban Tổ chức giải. 

 II. ĐỐI TƢỢNG VÀ NỘI DUNG THI ĐẤU 

 1. Đối tƣợng: Vận động viên nam lứa tuổi 10,11 tuổi (sinh năm 2012, 

2011) có hộ khẩu thường trú tại các xã, thị trấn được các đơn vị tuyển chọn, đăng 

ký thi đấu. 

2. Nội dung: Thi đấu bóng đá nam Nhi đồng.  

Mỗi đơn vị được thành lập 01 đội tuyển gồm: 01 trưởng đoàn, 01 huấn 

luyện viên, 01 chăm sóc viên và 12 vận động viên. 

 III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU 

1. Cấp xã, thị trấn 

1.1. Thời gian:Thi đấu từ ngày 04/7/2022 đến ngày15/7/2022. 

1.2. Địa điểm thi đấu: Trung tâm VH-TT xã, thị trấn. 

Kết thúc giải Bóng đá nhi đồng, các đơn vị báo cáo kết quả và gửi danh 

sách đội tuyển bóng đá về Ban Tổ chức (qua Trung tâm VH-TT&TT huyện) trong 

ngày 18/7/2022.  
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2.Thi đấu chung kết ở huyện  

- Từ ngày 20/7-21/7/2022, Ban Tổ chức giải Bóng đá nhi đồng huyện duyệt 

danh sách đăng ký vận động viên thi đấu của các xã, thị trấn. 

-Ngày 22/7/2022, Ban Tổ chức họp Trưởng đoàn bốc thăm xếp lịch thi đấu 

tại Trung tâm VH-TT&TT huyện (thay giấy mời). 

- Thời gian thi đấu: Từ ngày 23/7/2022 đến ngày 24/7/2022. 

 - Địa điểm thi đấu: Tại sân bóng đá Gia Viên, xã Tân Thành. 
   

IV. KINH PHÍ 

 - Ban Tổ chức chịu trách nhiệm kinh phí tổ chức giải, giải thưởng và kinh 

phí tập luyện đội tuyển của huyện tham gia thi đấu giải bóng đá Nhi đồng Cúp 

Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Bình lần thứ XXIV- năm 2022. 

- Các đơn vị tự túc trang phục, tiền ăn, nghỉ, đi lại trong thời gian thi đấu 

tại giải của huyện. 
 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hoá và Thông tin huyện 

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Truyền thanh 

huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện xây dựng Kế 

hoạch, thành lập Ban Tổ chức giải bóng đá Nhi đồng huyện Kim Sơn năm 2022. 

Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn xây dựng Kế hoạch, Quyết định thành lập Ban 

Tổ chức giải Bóng đá Nhi đồng năm 2022. 

- Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức giải bóng đá Nhi đồng năm 2022. 

- Tổng hợp kết quả giải, báo cáo UBND huyện và Sở VH&TT tỉnh. 

2. Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Truyền thanh huyện 

- Xây dựng và ban hành Điều lệ giải Bóng đá Nhi đồng huyện năm 2022. 

- Dự trù kinh phí tổ chức giải Bóng đá Nhi đồng cấp huyện năm 2022; kinh phí 

tổ chức luyện tập và tham gia thi đấu giải Bóng đá Nhi đồng Cúp Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh Ninh Bình lần thứ XXIV- năm 2022, trình UBND huyện phê duyệt. 

- Chủ trì, tổ chức giải Bóng đá Nhi đồng vòng Chung kết ở huyện, đồng 

thời tuyển chọn vận động viên, thành lập Đội tuyển bóng đá Nhi đồng huyện tập 

luyện và tham gia giải Bóng đá Nhi đồng Cúp Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

Ninh Bình lần thứ XXIV- năm 2022. 

- Kịp thời đăng tải, tuyên truyền các tin, bài liên quan đến các hoạt động 

trước, trong và sau giải Bóng đá Nhi đồng năm 2022 tổ chức tại huyện và tham 

gia thi đấu giải tỉnh trên hệ thống Đài truyền thanh các cấp, trên Trang thông tin 

điện tử huyện. 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Huyện đoàn 

Chỉ đạo Hiệu trưởng các trường, Bí thư Đoàn thanh niên các xã, thị trấn 

phối hợp với UBND xã, thị trấn tuyển chọn vận động viên, tổ chức giải Bóng đá 

Nhi đồng năm 2022 ở cơ sở; thành lập và huấn luyện đội bóng để tham gia vòng 

loại ở Tiểu khu và Chung kết ở huyện đạt kết quả. Phối hợp với Trung tâm Văn 
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hóa- Thể thao và Truyền thanh huyện thành lập đội tuyển của huyện tham gia thi 

đấu giải Bóng đá Nhi đồng Cúp Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Bình lần thứ 

XXIV- năm 2022. 

4. Công an huyện  

Đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực thi đấu 

vòng Chung kết giải Bóng đá Nhi đồng cấp huyện năm 2022. 

5. Bệnh viện Đa khoa huyện, Trung tâm Y tế huyện 

- Chuẩn bị nhân lực, phương tiện, thuốc dự phòng để phục vụ trong các 

ngày thi đấu tại giải Bóng đá Nhi đồng cấp huyện năm 2022. 

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện hoàn 

thiện hồ sơ đội tuyển Bóng đá nhi đồng huyện tham gia giải Bóng đá Nhi đồng 

Cúp Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Bình lần thứ XXIV- năm 2022 tại tỉnh 

Ninh Bình. 

6. Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện 

Tham mưu cho UBND huyện cấp kinh phí tổ chức giải Bóng đá Nhi đồng 

cấp huyện năm 2022; kinh phí tổ chức luyện tập của đội tuyển huyện tham gia thi 

đấu giải Bóng đá Nhi đồng Cúp Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Bình lần thứ 

XXIV- năm 2022. 

7. UBND các xã, thị trấn 

Căn cứ Kế hoạch này, xây dựng Kế hoạch, thành lập Ban Tổ chức giải 

Bóng đá Nhi đồng năm 2022 tại đơn vị mình; đồng thời thành lập Đội tuyển tham 

gia giải Bóng đá Nhi đồng vòng loại ở Tiểu khu và Chung kết ở huyện năm 2022 

theo Kế hoạch. 
 
 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức giải Bóng đá Nhi đồng huyện Kim Sơn năm 

2022. UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên 

quan thực hiện các nội dung theo Kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, nếu có 

khó khăn vướng mắc, liên hệ với Ban Tổ chức giải Bóng đá Nhi đồng huyện (qua 

Phòng VH&TT, Trung tâm VH-TT&TT huyện) để phối hợp triển khai./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở VH&TT tỉnh NB; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- LĐVP HĐND&UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu:VT,VHTT,T. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 
 

Nguyễn Cao Sơn 
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