
 

 

    UBND HUYỆN KIM BẢNG     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

        Số: 514/PGDĐT-THCS                Kim Bảng, ngày 09 tháng 12 năm 2019 
 

KẾ HOẠCH 
 THAM DỰ GIẢI BÓNG ĐÁ THIẾU NIÊN TỈNH HÀ NAM LẦN THỨ VI 

NĂM HỌC 2019 - 2020 
 

Căn cứ Điều lệ Giải bóng đá Thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Hà Nam lần thứ VI năm 2019, 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Kim Bảng xây dựng Kế hoạch tham dự giải bóng đá Thiếu 
niên tỉnh Hà Nam lần thứ VI năm 2019, như sau: 

 

A. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 
 

   1. Công bố danh sách đội tuyển chính thức: gồm 14 cầu thủ của 9 trường 9cos danh 
sách kèm theo) 
   2. Nộp hồ sơ về Phòng GD&ĐT:  
 - Các trường có học sinh là cầu thủ chính thức đội tuyển huyện tham gia thi đấu tại 
giải bóng đá thiếu niên tỉnh Hà Nam nộp về Phòng GD&ĐT:  

+ Thẻ thi đấu (làm đúng mẫu, không ép plastic) 
+ Thẻ học sinh (làm đúng mẫu, ép plastic) 

   + Giấy khai sinh (bản sao hoặc bản chính thức) 
- Thời gian nộp: Đúng 8 giờ ngày thứ tư 04/12/2019.  

 

   3. Nộp và kiểm tra  hồ sơ thi đấu tại tỉnh: 
- Thời gian: 08 giờ ngày 06/12/2019 
- Địa điểm: Phòng Chính trị tư tưởng - Sở GD&ĐT 
- Người đi nộp: đ/c Hùng (THCS Nhật Tân) 

   4. Họp chuyên môn, bốc thăm thi đấu 
- Thời gian: 14 giờ ngày thứ năm 09/12/2019 
- Địa điểm: Hội trường Sở Văn hóa thể thao và Du lịch (đối diện sân VĐ tỉnh) 
- Thành phần: Đ/c Điệp - Huấn luyện viên 
- Nội dung: Họp chuyên môn, bốc thăm bảng thi đấu. 

    5. Gặp mặt đội tuyển 
- Thời gian: 15 giờ 30 phút ngày thứ ba 10/12/2019 
- Địa điểm: Tại Phòng GD&ĐT 

           - Thành phần: Lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT; Ban huấn luyện, Cầu thủ 
được tham gia đội tuyển của huyện; Hiệu trưởng, GV thể dục của các trường có học sinh 
tham gia đội bóng. 

 

B. THỜI GIAN KHAI MẠC VÀ THI ĐẤU 
 

      1. Khai mạc: 7 giờ 30 phút ngày 11/12/2019 tại sân vận động tỉnh Hà Nam 
       2. Thi đấu: Từ ngày 11/12/2019 đến hết ngày 15/12/2019 tại sân vận động tỉnh Hà Nam. 
 
 

 

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

    1. Phòng Giáo dục và Đào tạo Kim Bảng 
        - Xây dựng Kế hoạch tham dự giải bóng đá Thiếu niên tỉnh Hà Nam lần thứ VI,  năm 
2019 
        -  Ra quyết định thành lập đoàn cán bộ, vận động viên tham gia Giải bóng đá Thiếu 
niên tỉnh Hà Nam lần thứ VI, năm 2019 



 

 

- Cấp kinh phí cho hoạt động của đoàn; trang bị quần, áo thi đấu và dụng cụ chăm 
sóc y tế cho các vận động viên. 
 

      2. Các trường Trung học cơ sở 
- Cử người đưa đón học sinh đi thi đấu theo lịch của Sở GD&ĐT; 
- Trang bị giầy thi đấu và tạo điều kiện  tốt nhất về vật chất, tinh thần cho học sinh 

trong quá trình thi đấu. Cùng với đoàn giải quyết các sự cố xảy ra ngoài ý muốn./ 
 

 

 

    Nơi nhận:                                                                         
- Lãnh đạo;                                                              
- Ban huấn luyện; 
- Các trường THCS; 
- Lưu:VT. 
 

 

 

 
 

 


