UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH TƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 186 /KH-UBND

Vĩnh Tường, ngày 20 tháng 01 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Tổ chức Giải Thể thao chào mừng kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập
tỉnh Vĩnh Phúc (01/01/1997-01/01/2022) và mừng Đảng,
mừng Xuân Nhâm Dần 2022
Thực hiện Kế hoạch số 57/KH-HU ngày 16/11 năm 2021 của Ban Thường
vụ huyện Vĩnh Tường về việc tuyên truyền kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh Vĩnh
Phúc (01/01/1997-01/01/2022); Kế hoạch số 110/KH-SVHTT&DL, ngày
14/12/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức các hoạt động
chào mừng kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh Vĩnh Phúc và mừng Đảng, mừng
Xuân Nhâm Dần 2022.
Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức Giải thể thao chào
mừng, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày Lễ lớn của dân tộc chào
mừng kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh Vĩnh Phúc và mừng Đảng, mừng Xuân
Nhâm Dần 2022.
- Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo
gương Bác Hồ vĩ đại”. Phát triển phong trào tập luyện và thi đấu các môn thể
thao trên địa bàn huyện Vĩnh Tường.
- Nhằm nâng cao sức khoẻ cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân
trong toàn huyện; thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện và các địa phương năm 2022.
2. Yêu cầu:
Tổ chức Giải cần sôi nổi, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn, giữ gìn kỷ luật; đảm
bảo theo đúng Luật và Điều lệ của Ban tổ chức.
II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:
1. Nội dung:
Tổ chức thi đấu 03 môn:
- Môn Tennis (quần vợt);
- Môn bóng chuyền hơi nam, nữ. Chia ra làm 02 nhóm tuổi:
+ Nhóm tuổi từ 45 tuổi trở xuống (sinh năm 1977 trở lại đây).
+ Nhóm tuổi từ 46 tuổi trở lên ( sinh năm 1976 trở về trước).
- Môn Kéo co Nam nữ (không chia nhóm tuổi).
2. Đối tượng:

VĐV có hộ khẩu thường trú ít nhất là 06 tháng tính đến ngày thi đấu tại các
xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vĩnh Tường và hiện đang công tác tại các cơ quan
trực thuộc Huyện uỷ và UBND huyện.
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU:
1. Thời gian:
- Thi đấu 03 ngày 11; 12; 13/02/2022 (Tức ngày mùng 11; 12; 13 tháng
Giêng năm Nhâm Dần); vào thứ Sáu,thứ Bảy và Chủ nhật.
- Khai mạc: Bắt đầu từ 7h sáng thứ Sáu, ngày 11/02/2022 (Ngày 11 tháng Giêng
năm Nhâm Dần)
2. Địa điểm:
Khai mạc và thi đấu tại Trung tâm Văn hoá - Thông tin - Thể thao huyện.
IV. KINH PHÍ:
- BTC chịu trách nhiệm kinh phí tổ chức, giải thưởng, trọng tài…
- Các đơn vị tham gia Giải phải tự túc về kinh phí ăn, ở, đi lại, trang phục
và các chi phí khác.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Trung tâm Văn hoá - Thông tin - Thể thao huyện:
Xây dựng Điều lệ và các văn bản lên quan, tổng hợp danh sách, đăng ký
thi đấu của các đơn vị;
Tổ chức họp trưởng đoàn, bốc thăm, chia bảng, chuẩn bị cơ sở vật chất,
tổ chức thi đấu theo Kế hoạch và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về
UBND huyện sau khi Giải kết thúc.
2. Phòng Văn hóa & Thông tin huyện:
Phối hợp với Trung tâm Văn hóa -Thông tin -Thể thao huyện hướng dẫn,
nhắc nhở các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tích cực tổ chức đoàn vận
động viên tham dự các môn thể thao do huyện tổ chức; phối hợp cơ quan liên
quan chọn lực lượng từ các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tuyển lực lượng tham
gia giải thể thao do huyện tổ chức.
3. Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện:
Phối hợp với Trung tâm Văn hóa -Thông tin -Thể thao huyện tuyển chọn
lực lượng giáo viên dạy môn Thể dục tham gia làm trọng tài của Giải.
4. Công an huyện:
Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin- Thể thao huyện cử lực lượng
đảm bảo an ninh trật tự trong suốt quá trình diễn ra Giải.
5. Trung tâm Y tế huyện:
Cử cán bộ y tế phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin- Thể thao
huyện chăm sóc sức khỏe cho người làm việc và các VĐV trong suốt quá trình
diễn ra Giải.
5. UBND các xã, thị trấn; các cơ quan, đơn vị:

Căn cứ vào Kế hoạch và Điều lệ của BTC, tuyển chọn đoàn VĐV, tổ chức
tập luyện, lập danh sách đăng ký thi đấu gửi về BTC Giải (Qua Trung tâm Văn
hóa - Thông tin - Thể thao huyện Vĩnh Tường) trước ngày 28/01/2022 và tham
gia họp Trưởng đoàn; tổ chức đưa đoàn tham gia thi đấu tại giải đúng thời gian
quy định.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Giải Thể thao chào mừng kỷ niệm 25 năm Ngày
tái lập tỉnh Vĩnh Phúc và mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần 2022.
Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn
tích cực cử VĐV tham gia Giải./.
Nơi nhận:
- Sở VH,TT&DL;
- Thường trực HU (b/c);
- Thường trực HĐND;
- CT, các PCT UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các cơ quan, đơn vị;
- Lưu VT. TTVHTTTT.
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