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UBND TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH  

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH  

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

                        

Số:  220  -KHPH/PTTH-VHTTDL-GDĐT                      Bình Thuận, ngày 12  tháng  9  năm 2022 

   

KẾ HOẠCH  

Tổ chức giải bóng đá Thiếu niên và Nhi đồng tỉnh Bình Thuận  

Cúp BTV năm 2022 

 

Căn cứ tinh thần cuộc họp thống nhất công tác tổ chức giải Bóng đá 

Thiếu niên và Nhi đồng tỉnh Bình Thuận - Cúp BTV năm 2022 ngày 19/8/2022 

tại Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Thuận; 

Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Thuận, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch và Sở Giáo dục và Đào tạo thống nhất ban hành kế hoạch phối hợp tổ chức 

giải Bóng đá Thiếu niên và Nhi đồng tỉnh Bình Thuận - Cúp BTV năm 2022, 

với những nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Phát triển phong trào bóng đá trong lứa tuổi học sinh, đồng thời động viên 

thiếu niên, nhi đồng trong toàn tỉnh tham gia tập luyện bóng đá, rèn luyện thân thể, 

nâng cao sức khỏe. Trên cơ sở đó, phát hiện và bồi dưỡng mầm non tài năng bóng 

đá. 

2. Yêu cầu 

- Công tác tổ chức phải đảm bảo các nguyên tắc, quy định, tổ chức thi 

đấu đúng Luật, Điều lệ. 

- Các đội bóng chấp hành nghiêm chỉnh Luật, Điều lệ và các quy định 

của Ban Tổ chức giải; thi đấu trung thực, nêu cao tinh thần đoàn kết và học hỏi 

lẫn nhau để cùng tiến bộ. Kiên quyết loại trừ những biểu hiện không lành mạnh 

trong thể thao, đặc biệt quan tâm đến việc đăng ký cầu thủ đúng độ tuổi. 
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II. NỘI DUNG  

1. Thời gian và địa điểm tổ chức: Dự kiến 03 ngày, từ ngày 20/10 đến 

ngày 22/10/2022  tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

2. Đối tượng: Là học sinh/học viên bậc tiểu học, trung học cơ sở đang 

học tại các cơ sở giáo dục trong tỉnh đạt tiêu chuẩn theo Điều lệ giải. 

3. Luật thi đấu: Thi đấu theo Luật thi đấu bóng đá trong nhà (Futsal) do 

Tổng cục Thể dục, thể thao ban hành.  

4. Phương án thi đấu: Tùy số lượng đội tham gia, Ban Tổ chức giải sẽ 

thống nhất phương án thi đấu (cho cả hai đối tượng). 

III. KINH PHÍ 

- Kinh phí hoạt động sự nghiệp của 03 cơ quan. 

- Kinh phí vận động tài trợ (nếu có). 

IV. PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:  

- Giao trách nhiệm cho Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu Thể 

dục, thể thao tỉnh: 

+ Tham mưu ban hành Điều lệ giải.  

+ Tham mưu Quyết định thành lập tổ Giám sát, Trọng tài điều hành giải. 

+ Kinh phí bồi dưỡng tổ Giám sát, Trọng tài điều hành giải. 

+ Chuẩn bị nội dung các cuộc họp triển khai, họp chuyên môn kỹ thuật. 

+ Liên hệ, tổng hợp các đơn vị, địa phương tham gia, xây dựng phương 

án thi đấu. 

+ Tập huấn phân công Giám sát, Trọng tài và điều hành tổ chức thi đấu. 

+ Chịu trách nhiệm về sân bãi, trang thiết bị, dụng cụ chuyên môn, âm 

thanh, ánh sáng... phục vụ lễ khai mạc, bế mạc và các buổi thi đấu. 

+ Tổng hợp kết quả, báo cáo tổng kết giải để Ban Tổ chức có quyết định 

khen thưởng. 
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- Chủ trì phối hợp Đài PT-TH Bình Thuận trong công tác tuyên truyền 

trực quan (cờ phướn, băng rôn, phông lễ...) trên các đường phố chính trong 

thành phố Phan Thiết và tại khu vực tổ chức giải. 

- Chịu trách nhiệm phí sân thi đấu; trang thiết bị, dụng cụ chuyên môn, 

âm thanh, ánh sáng... phục vụ phục vụ các buổi thi đấu. 

- Chỉ đạo các phòng, các đơn vị có liên quan thuộc hệ thống ngành phối 

hợp với phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh để 

tuyển chọn, thành lập các đội tuyển Thiếu niên và Nhi đồng tập trung tập luyện 

và tham gia thi đấu đông đủ góp phần vào sự thành công chung của giải. 

2. Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Thuận 

- Thông báo về việc tổ chức Bóng đá Thiếu niên và Nhi đồng tỉnh Bình 

Thuận – Cúp BTV năm 2022. 

- Ban hành Điều lệ giải; quyết định thành lập Ban Tổ chức giải; các tiểu 

ban giúp việc và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Tổ chức điều hành 

giải. 

- Ban hành Thư mời tham dự Giải. 

- Xây dựng kịch bản và điều hành lễ Khai mạc và Bế mạc giải. 

- Tổ chức truyền hình trực tiếp lễ Khai mạc và Bế mạc giải. 

- Tổ chức ghi hình các trận đấu; tổ chức livestream các trận thi đấu trên 

các trang mạng xã hội. 

- Vận động nguồn kinh phí tài trợ cho giải. 

- Chịu trách nhiệm kinh phí tuyên truyền trực quan (cờ phướn, băng rôn, 

phông lễ...), tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng trước trong 

và sau giải. 

- Kinh phí hỗ trợ cho các đội bóng tham gia. 

- Kinh phí giải thưởng: Cờ lưu niệm, cờ, huy chương, cúp và tiền giải 

thưởng. 

- Kinh phí làm nhiệm vụ của Ban Tổ chức giải, an ninh và y tế. 
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3. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố có văn bản chỉ đạo các 

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành lập các đội tuyển Thiếu niên và Nhi đồng 

tham gia thi đấu đông đủ góp phần vào sự thành công chung của giải.  

 

- Phối hợp kiểm tra hồ sơ vận động viên thi đấu. 

- Ban hành văn bản gửi Sở Y tế Bình Thuận về việc miễn giảm chi phí 

khám sức khỏe cho các vận động viên tham gia thi đấu. 

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phan Thiết cử lực lượng 

học sinh tham gia buổi lễ Khai mạc và Bế mạc giải (số lượng: 600 học sinh). 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức giải Bóng đá Thiếu niên và Nhi đồng tỉnh 

Bình Thuận - Cúp BTV năm 2022. Trên cơ sở công việc được phân công, các 

bên chủ động chỉ đạo các bộ phận, đơn vị trực thuộc để triển khai. Trong quá 

trình thực hiện nhiệm vụ, nếu có khó khăn, vướng mắc, các bên sẽ trao đổi, bàn 

bạc và thống nhất để thực hiện./.  

SỞ VHTTDL BÌNH THUẬN SỞ GDĐT BÌNH THUẬN ĐÀI PTTH BÌNH THUẬN 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bùi Thế Nhân 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phan Đoàn Thái 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Ngô Đăng Khoa 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- Đài PTTH Bình Thuận; 

- Sở VHTTDL Bình Thuận; 

- Sở GDĐT Bình Thuận; 

- Trung tâm huấn luyện và thi 

đấu TDTT tỉnh; 

- Các phòng, tổ trực thuộc Đài; 

- Lưu: VT, TCHC A.   
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