ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÀM THUẬN BẮC

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

Số: 2390 /UBND-VX
V/v phối hợp tham gia giải Bóng
đá Thiếu niên – Nhi đồng toàn
tỉnh năm 2018

Hàm Thuận Bắc, ngày 20 tháng 9 năm 2018

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Phòng Tài chính-Kế hoạch;
- Trung tâm Y tế;
- Trung tâm Văn hóa-Thể thao huyện.
Thực hiện Kế hoạch số 445-KHPH/DPTTH-SVHTTDL-SGDĐT, ngày
14/8/2018 của Đài Phát thanh-Truyền hình Bình Thuận, Sở Văn hóa-Thể thao và Du
lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo về phối hợp tổ chức giải Bóng đá Thiếu niên và Nhi
đồng tỉnh Bình Thuận Cúp BTV năm 2018, UBND huyện yêu cầu các cơ quan liên
quan, thực hiện một số nội dung sau:
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo:
- Tham mưu UBND huyện kế hoạch tham gia giải theo Kế hoạch phối hợp số
445-KHPH/DPTTH-SVHTTDL-SGDĐT, ngày 14/8/2018 của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo về phối
hợp tổ chức giải Bóng đá Thiếu niên và Nhi đồng tỉnh Bình Thuận Cúp BTV năm
2018 và Điều lệ giải.
- Phối hợp Trung tâm Văn hóa-Thể thao khảo sát, lựa chọn, thành lập đội tuyển
tham gia giải theo đối tượng, tiêu chuẩn Điều lệ giải quy định.
- Cử giáo viên có chuyên môn tổ chức tập luyện và phụ trách đội tuyển tham
gia thi đấu tại tỉnh.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan lập dự trù kinh phí tập luyện, thi
đấu theo quy định hiện hành.
- Lập hồ sơ tham gia giải theo Điều lệ quy định; tham mưu han hành lập Quyết
định và triệu tập cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia giải.
2. Trung tâm Văn hóa &Thể thao huyện.
- Phối hợp phòng Giáo dục và Đào tạo khảo sát, lựa chọn, thành lập đội tuyển
tham gia giải theo đối tượng, tiêu chuẩn Điều lệ giải quy định. Cử chuyên viên có
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chuyên môn phối hợp với giáo viên của ngành giáo dục huyện tổ chức tham gia tập
luyện và phụ trách đội tuyển thi đấu tại tỉnh.
- Tạo điều kiện về CSVC để tập luyện đội tuyển trước khi thi đấu tại tỉnh.
3. Phòng Tài chính – Kế hoạch:
Thẩm tra dự trù kinh phí tham gia giải Bóng đá do phòng Giáo dục và Đào tạo
huyện lập và tham mưu UBND huyện giải quyết, tập luyện, thi đấu theo nguồn kinh
phí tham gia giải.
4. Trung tâm Y tế huyện: Tạo điều kiện, tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho
toàn bộ học sinh tham gia giải.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện và thực hiện tốt các nội
dung trên để đội tuyển Bóng đá Thiếu niên và Nhi đồng của huyện tham gia Cúp
BTV tỉnh đạt kết quả./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện (đ/c Bảy);
- Phòng Văn hóa & Thông tin;
- Chánh Văn phòng;
- Lưu VT. H
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