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KẾ HOẠCH
Tổ chức giải bóng đá nữ huyện Vân Hồ lần thứ nhất năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 1168/KH-UBND ngày 24/12/2021 của của Ủy
ban nhân dân huyện Vân Hồ về việc tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể
dục thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần; các ngày lễ, kỷ niệm lớn và
các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong năm 2022.
Ủy ban nhân dân huyện Vân Hồ xây dựng kế hoạch tổ chức giải bóng đá nữ
huyện Vân Hồ lần thứ nhất năm 2022, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
- Tạo không khí vui tươi, phấn khởi, từng bước khôi phục các hoạt động
văn hóa, thể thao và du lịch thích ứng với diễn biến của đại dịch Covid-19.
- Cổ vũ, động viên phong trào tập luyện thể dục, thể thao, nâng cao sức
khỏe, đời sống văn hóa tinh thần, đồng thời hưởng ứng cuộc vận động "Toàn
dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại". Tiếp tục đẩy mạnh phát triển
phong trào thể dục, thể thao quần chúng nói chung, phong trào tập luyện và thi
đấu môn bóng đá nữ trên địa bàn huyện nói riêng.
2. Yêu cầu
- Công tác tổ chức phải được thực hiện một cách hợp lý. Đảm bảo an
toàn, công bằng và khách quan trong quá trình tổ chức giải.
- Vận động viên tham gia phải nghiêm túc chấp hành luật, điều lệ và các
quyết định của Ban Tổ chức, tổ trọng tài, thi đấu trung thực, cao thượng, không
để các hiện tượng tiêu cực xảy ra trong quá trình thi đấu.
- Tạo không khí thi đua, cạnh tranh lành mạnh, mỗi trận đấu là một ngày
vui của các vận động viên nữ tham gia giải, nâng cao tinh thần đoàn kết giúp đỡ
và học hỏi trong các vận động viên.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: Giải được tổ chức trong tháng 7, 8 năm 2022 (Ban Tổ chức
sẽ có thông báo cụ thể sau)
2. Địa điểm: Sân bóng đá bản Chiềng Đi II, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ.
II. NỘI DUNG VÀ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

1. Nội dung: Thi đấu sân bóng đá 07 người gồm (01 thủ môn, 06 cầu thủ).
2. Đối tượng tham dự: Cán bộ công chức, viên chức, hội viên phụ nữ
đang công tác, học tập, lao động tại các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể
thuộc khối huyện ủy, UBND huyện; cán bộ, công chức các xã, hội viên phụ nữ
14 xã trong toàn huyện.
3. Hồ sơ đăng ký gồm
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Mỗi đội bóng đá được đăng ký tối đa 13 vận động viên (trong đó 01
Trưởng đoàn, 01 huấn luyện viên).
Công văn đăng ký của cơ quan, đơn vị (hoặc liên cơ quan), Ủy ban nhân
dân các xã; Danh sách đăng ký theo các mục sau: Họ và tên, năm sinh, đơn vị,
số áo. Danh sách đăng ký phải có đóng dấu giáp lai (danh sách đội bóng chỉ
được đăng ký 01 lần trong suốt giải đấu).
Giấy xác nhận sức khoẻ vận động viên của cơ quan y tế (bệnh viện, Trung
tâm Y tế huyện), hoặc có cam kết về tình hình sức khỏe vận động viên tham gia
giải của lãnh đạo đơn vị.
Hồ sơ đăng ký gửi về Ủy ban nhân dân huyện (qua Trung tâm Truyền
thông - Văn hóa. Đồng chí Lê Thanh Hải - Huấn luyện viên, Điện thoại:
0844557567).
III. THẺ THỨC THI ĐẤU VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM
1. Thể thức thi đấu

Căn cứ vào số lượng các đội tham gia, Ban Tổ chức sẽ quy định thể thức
thi đấu phù hợp và thời gian thi đấu.
2. Cách tính điểm
2.1. Cách tính điểm cho các trận đấu
- Đội thắng được tính 3 điểm;
- Đội hòa được tính 1 điểm;
- Đội thua 0 điểm.
2.2. Nếu nhiều đội có số điểm bằng nhau:
- Xét hiệu số của tổng số bàn thắng và tổng số bàn thua.
- Xét trận đấu đối đầu trực tiếp của hai đội.
- Ban tổ chức tổ chức bốc thăm khi có nhiều đội có chỉ số phụ và kết quả
đối đầu trực tiếp bằng nhau.
2.3. Ở các trận đấu bán kết, chung kết nếu hai hiệp đấu chính thức có kết
quả hòa thì tiến hành đá luân lưu theo luật, không thi đấu hiệp phụ.
IV. MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ LUẬT

- Giải áp dụng luật bóng đá 07 người theo quy định của Tổng Cục thể dục
- thể thao.
- Thời gian thi đấu: Hai đội sẽ thi đấu trong 02 hiệp, mỗi hiệp 35 phút (có
thời gian bù giờ tối đa không quá 5 phút/hiệp)
- Bóng thi đấu: Bóng da màu do Công ty thể thao Động Lực sản xuất.
- Trang phục thi đấu: Mỗi đội trang bị 02 bộ trang phục thi đấu bóng đá
gồm áo, quần có số, giầy, tất theo quy định.
V. CƠ CẤU GIẢI

- Hạng nhất: 5.000.000 đồng, cúp, cờ, huy chương.
- Hạng nhì: 3.000.000 đồng, cờ, huy chương.
- Hạng ba: 2.000.000 đồng, cờ, huy chương.
- Hạng tư: 1.000.000đ.
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- Cầu thủ xuất sắc nhất: 500.000 đồng.
- Thủ môn xuất sắc nhất: 500.000 đồng.
- Hoa khôi giải đấu: 500.000 đồng.
V. KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT

1. Khen thưởng
Ban Tổ chức trao cúp, cờ, huy chương và phần thưởng cho các đội đạt
nhất, nhì, ba; trao cờ và phần thưởng cho đội đứng thứ tư. Ngoài ra, Ban Tổ
chức trao các phần thưởng cho đội đạt giải phong trào, cầu thủ xuất sắc nhất,
hoa khôi giải đấu.
2. Kỷ luật
- Trường hợp các vận động viên, huấn luyện viên, trưởng đoàn vi phạm
điều lệ và các quy định của giải, Ban Tổ chức sẽ có hình thức kỷ luật từ cảnh
cáo đến truất quyền thi đấu, quyền làm nhiệm vụ, thông báo về cho đơn vị.
- Trường hợp vi phạm về nhân sự (không phải là cán bộ, công chức, viên
chức hoặc hội viên phụ nữ của đơn vị) tuỳ vào mức độ sẽ chịu kỷ luật với mức
cao nhất là xử lý thua cuộc với tỉ số 0 - 3 hoặc truất quyền thi đấu toàn giải.
- Vận động viên, huấn luyện viên và trưởng đoàn của đội bóng bị phạt thẻ:
+ Thẻ đỏ: Phạt 100.000 đồng và bị cấm thi đấu 01 trận kế tiếp.
+ Thẻ vàng: phạt 50.000 đồng.
+ Trong trận đấu có 01 cầu thủ bị phạt 02 thẻ vàng sẽ bị truất quyền thi đấu
tại trận đấu đó và bị cấm thi đấu 01 trận đấu kế tiếp (quy định này áp dụng đổi với
vòng bảng).
+ Vận động viên bị phạt 02 thẻ vàng trong các trận đã thi đấu phải nộp
phạt và nghỉ thi đấu trận kế tiếp (quy định này áp dụng đối với vòng bảng)
- Việc nộp phạt: Các đội hoàn thành việc nộp phạt cho Ban Tổ chức ngay
sau khi kết thúc trận đấu.
- Các vận động viên, đội bóng tham gia giải nếu không có đầy đủ các thủ
tục quy định theo điều lệ, Ban Tổ chức sẽ loại khỏi danh sách thi đấu.
VI. KINH PHÍ

- Ban tổ chức chịu trách nhiệm kinh phí tổ chức giải và giải thưởng, sử
dụng nguồn kinh phí cấp cho Trung tâm Truyền thông - Văn hóa năm 2022.
- Các đoàn tham dự giải tự túc toàn bộ kinh phí tập luyện, tiền xe, ăn, nghỉ
trong thời gian thi đấu tại huyện.
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Văn hóa và Thông tin
- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thành lập Ban Tổ chức, tổ trọng tài,
tổ thư ký, giúp việc tổ chức giải.
- Phối hợp với Trung tâm Truyền thông - Văn hóa tham mưu cho Ban Tổ
chức ban hành điều lệ, thể lệ giải, phát động tới các cơ quan, đơn vị, các xã
trong toàn huyện.
- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác để tổ chức thành công giải.
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2. Văn phòng HĐND và UBND
Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu Ủy ban nhân dân
huyện ban hành giấy mời đại biểu dự lễ khai mạc và bế mạc.
3. Phòng Tài chính - Kế hoạch
Thẩm định dự toán kinh phí do Trung tâm Truyền thông - Văn hóa trình
đảm bảo kịp thời để tổ chức giải thành công tốt đẹp.
4. Trung tâm Truyền thông - Văn hóa
- Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tham mưu cho
Ban tổ chức ban hành điều lệ, thể lệ giải, phát động tới các cơ quan, đơn vị, các
xã trong toàn huyện.
- Chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất, sân bãi, dụng cụ, bóng đá, trang
trí khánh tiết, địa điểm thi đấu, công tác chuyên môn..., để đảm bảo tổ chức giải
an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.
- Lập dự toán kinh phí tổ chức giải bóng đá nữ huyện Vân Hồ lần thứ nhất
năm 2022 trình phòng Tài chính - Kế hoạch huyện thẩm định.
- Chuẩn bị bài phát biểu khai mạc, bế mạc cho trưởng Ban Tổ chức, khâu
nối các đơn vị liên quan đến việc tổ chức giải tại huyện.
- Cử phóng viên ghi hình, đưa tin các hoạt động trước, trong và sau giải.
- Tổng hợp danh sách đăng ký của các đoàn tham gia, tổ chức bốc thăm,
xếp lịch thi đấu
5. Trung tâm Y tế, Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên
- Xây dựng các phương án đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho các
đoàn về tham gia giải tại huyện.
- Cử nhân viên y tế tham gia trong quá trình tổ chức giải, chuẩn bị dụng
cụ sơ cứu, thuốc và xe cứu thương ứng cứu khi có tình huống phát sinh xảy ra.
6. Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã
Căn cứ vào nội dung Kế hoạch này chủ động đăng ký đội bóng tham gia;
lập danh sách vận động viên tham gia thi đấu về Ban Tổ chức giải bóng đá nữ
huyện Vân Hồ. Danh sách đăng ký tham gia gửi về Ủy ban nhân dân huyện (qua
Trung tâm Truyền thông - Văn hóa) trước ngày 30/6/2022.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức giải bóng đá nữ huyện Vân Hồ lần thứ nhất
năm 2022. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
các xã triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch;
- TT huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- Như Tổ chức thực hiện;
- Lưu VT, VHTT (20b).
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