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 BAN TỔ CHỨC 
CỤM BÓNG ĐÁ SỐ 3

Số:      /KH- BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Quang Trung, ngày      tháng 6 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tham gia giải Bóng đá nam 7 người cụm số 3 

cán bộ, công chức, viên chức Đại hội TDTT huyện Tứ Kỳ
Lần thứ IX năm 2021  

Căn cứ Điều lệ số 33/ĐL-BCĐ ngày 20/5/2022 của Ban chỉ đạo Đại hội 
TDTT huyện Tứ Kỳ về việc tổ chức giải bóng đá nam 7 người cán bộ, công chức, 
viên chức Đại hội TDTT huyện Tứ Kỳ lần thứ IX năm 2021.

UBND xã Quang Trung xây dựng Kế hoạch tổ chức Tham gia giải Bóng đá 
nam 7 người cụm số 3 cán bộ, công chức, viên chức Đại hội TDTT huyện Tứ Kỳ 
Lần thứ IX năm 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Động viên, khuyến khích phong trào tập luyện môn Bóng đá cho cán bộ, 

công chức, viên chức; Tạo điều kiện cho các vận động viên có dịp giao lưu, học 
hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, nâng cao thành tích thi đấu và phát triển phong trào tập 
luyện môn Bóng đá trong toàn huyện.

2. Yêu cầu:
- Các vận động viên tham dự thi đấu phải nêu cao tinh thần thể thao “Đoàn 

kết, trung thực, cao thượng và tiến bộ” thi đấu quyết tâm giành thành tích cao nhất. 
Chống mọi biểu hiện tiêu cực, bạo lực trong thi đấu.

II. NỘI DUNG
1. Đối tượng:
- Là cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND, trường Tiểu học, THCS, 

Trạm y tế, Công an các xã: Quang Trung; Cộng Lạc; Tiên Động; Nguyên Giáp; Hà 
Thanh; Hà Kỳ.

2. Nội dung, tính chất thi đấu: 
- Nội dung thi đấu: Thi đấu Bóng đá nam 07 người. 
- Tính chất: Thi đấu vô địch đồng đội.
3. Thời gian, địa điểm thi đấu: 
- Thời gian thi đấu: 03 ngày, từ 24-26/6/2022. 
- Địa điểm thi đấu: Tại sân cỏ nhân tạo - Sân vận động huyện.
4. Đăng ký thi đấu:
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- UBND các xã cử lực lượng gồm cán bộ, công chức, viên chức thuộc 
UBND, trường Tiểu học, THCS, Trạm y tế, Công an xã thành lập đội bóng đá cụm 
số 3.

- Hồ sơ thi đấu gửi về Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện đến hết ngày 
17/6/2022.

III. KHEN THƯỞNG
- 01 giải nhất gồm: Huy chương vàng + Cờ + phần thưởng trị giá 

2.000.000đ. 
- 01 giải nhì gồm: Huy chương bạc + Cờ + phần thưởng trị giá 1.500.000đ. 
- 02 giải ba gồm: Huy chương đồng + Cờ + phần thưởng trị giá 

1.000.000đ/giải.
IV. KINH PHÍ
- UBND các xã hỗ trợ kinh phí, kết hợp kinh phí xã hội hóa.
- Dự kiến kinh phí: (Có dánh sách kèm theo)
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn hóa, xã hội các xã.
- Tham mưu cho UBND xây dựng kế hoạch, lập dự toán kinh phí, làm tốt công 

tác chuẩn bị trước trong và sau giải đấu.
- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thủ tục theo đúng điều lệ giải và thời gian quy định.
2. UBND các xã
- Chỉ đạo bộ phận chuyên môn cử lực lượng tham gia giải đấu. Bố trí kinh 

phí hỗ trợ tham gia giải đấu.
Trên đây là kế hoạch tổ chức tham gia giải Bóng đá nam 7 người cụm số 3 

cán bộ, công chức, viên chức Đại hội TDTT huyện Tứ Kỳ lần thứ IX năm 2021. 
Kính đề nghị UBND các xã, các Công chức chuyên môn có liên quan phối hợp 
triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Trung tâm VHTT huyện;
- TV Đảng ủy; TT HĐND;
- Lãnh đạo UBND;
- UBND các xã cụm 3;
- Lưu VP.

T/M. BTC CỤM SỐ 3
CỤM TRƯỞNG

CHỦ TỊCH UBND XÃ QUANG TRUNG
Nguyễn Việt Dự
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DỰ TOÁN KINH PHÍ THAM GIA GIẢI BÓNG ĐÁ NAM 7 NGƯỜI 
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-BTC ngày 13/6/2022 của Ban tổ chức
 đội bóng đá nam cụm số 3)

STT Các khoản 
chi

Số lượng Giá thành Thành tiền Ghi chú

1 Trang phục 14 bộ 400.000 5.600.000

2 Bóng 2 quả 300.000 600.000

3 Nước uống
Tập luyện 

+ Thi đấu 3 
ngày

3.000.000

4
Vận 

chuyển, đi 
lại

Trong 3 
ngày thi 

đấu
Xe 23 chỗ 4.000.000

Có thể các 
xã tự túc 
phương 

tiện

5
Chi ăn 

sáng, trưa 
và tổng kết

3 bữa sáng, 
trưa + 1 
bữa tổng 

kết

8.000.000

Tổng 21.200.000
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