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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Giải bóng đá Mini huyện Văn Lãng lần thứ IV năm 2020 
  

Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng thị 

trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng (13/10/1950 - 13/10/2020). Uỷ ban nhân dân huyện 

Văn Lãng xây dựng Kế hoạch tổ chức Giải Bóng đá Mini huyện Văn Lãng lần thứ 

IV năm 2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

Tạo không khí vui tươi, phấn khởi đồng thời cổ vũ, động viên toàn Đảng, 

toàn dân, toàn quân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tích cực học tập, lao 

động sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2020. 

 Tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động: “Toàn dân rèn luyện thân thể theo 

gương Bác Hồ vĩ đại”. Đẩy mạnh và phát triển phong trào bóng đá 7 người, tạo 

sân chơi lành mạnh trong cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao 

động, học sinh với tinh thần “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.         

2. Yêu cầu 

Các đội bóng tham dự phải chấp hành đúng Điều lệ giải, Luật và Quy định 

kỷ luật mới nhất của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Tuyệt đối đảm bảo an toàn 

trong thi đấu. 

II. NỘI DUNG 

1. Thời gian 
- Thời gian đăng ký từ ngày 25/9/2020 đến ngày 04/10/2020. 

- Khai mạc: Ngày 10/10/2020 (Dự kiến) 

- Thi đấu từ ngày 10/10/2020 đến ngày 31/10/2020 (Vào các ngày thứ 7 và Chủ 

nhật). 

2. Địa điểm: Tại Sân Vận động thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng. 

3. Đối tượng tham gia 

Cầu thủ là Công dân Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Là Cán 

bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động, học sinh thuộc các cơ quan, 

ban ngành, đơn vị Lực lượng vũ trang; UBND các xã, thị trấn; Doanh nghiệp, 

trường học trên địa bàn huyện Văn Lãng (Mỗi đơn vị thành lập 01 Đội bóng; các 

cơ quan trên địa bàn huyện có thể kết hợp thành lập 01 đội). 

 4. Hình thức tổ chức 

- Căn cứ vào số lượng các đội tham dự, Ban Tổ chức sẽ quyết định thể thức 

thi đấu hợp lý. 



2 

 

- Các trận tứ kết, bán kết và chung kết nếu sau 50 phút thi đấu có tỷ số hòa 

thì sẽ thi đấu luân lưu để chọn đội thắng. 

5. Luật thi đấu 

 Áp dụng luật thi đấu bóng đá mini 7 người của Liên đoàn bóng đá Việt 

Nam ban hành (có Điều lệ giải riêng). 

6. Kinh phí  
- Kinh phí tổ chức giải: Ban tổ chức sẽ chuẩn bị: Sân bãi, trọng tài, cờ, giải 

thưởng, bóng thi đấu. 

- Kinh phí tập luyện, thi đấu: Các đội tham gia giải tự túc các khoản chi phí 

tập luyện và thi đấu của đội mình. 

7. Cơ cấu giải thưởng 
- Giải tập thể: Giải nhất, Giải nhì, Giải ba. 

- Đội Vô địch: Nhận Cúp (Nhà tài trợ). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện  
- Là cơ quan thường trực của Ban Tổ chức giải; tham mưu cho UBND 

huyện xây dựng Kế hoạch; Điều lệ; Quyết định thành lập tổ trọng tài, tổ phục vụ, 

đôn đốc các đơn vị, xã, thị trấn thành lập đội tuyển tham gia. 

- Phối kết hợp chặt chẽ với các cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung 

tâm Y tế huyện thực hiện công tác chuyên môn. 

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giải. 

2. Trung tâm Y tế huyện 

Cử 01 đồng chí cán bộ y tế phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe trong thời 

gian diễn ra giải. 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 
Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thực hiện công 

tác chuyên môn, cử giáo viên làm công tác trọng tài điều hành giải đấu. 

4. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, đơn vị LLVT, UBND các xã, thị trấn  

Trên cơ sở Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch, lập dự trù kinh phí, thành lập 

đội bóng tham gia thi đấu giải.  

Trên đây là kế hoạch tổ chức giải Bóng đá Mini huyện Văn Lãng lần thứ IV 

năm 2020 của UBND huyện Văn Lãng, đề nghị các cơ quan đơn vị liên quan, 

UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện đạt hiệu quả./. 

 

Nơi nhận:                                                                                        
- Sở VH,TT&DL tỉnh;  

- TT Huyện ủy;                  (B/c) 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị LLVT, 

Doanh nghiệp, Trường học trên địa bàn huyện; 

- Trung tâm VH TTTT (3 bản);                                                          
- UBND các xã, thị trấn; 

- C,PVP; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đường Thị Xuyến 
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