
TỈNH ĐOÀN TRÀ VINH 

BCH ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN 

VÀ DOANH NGHIỆP 

 

Số: 65-KH/ĐTN 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH   
  

    Trà Vinh, ngày 30 tháng 8 năm 2019 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức Giải bóng đá mini truyền thống 15/10 lần thứ XVII, năm 2019 

chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Trà Vinh 

lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 

---------- 

 

Căn cứ Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Ban 

Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan (nay là Đoàn Khối các cơ quan và Doanh 

nghiệp) tỉnh Trà Vinh năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 116-QĐ/ĐTN, ngày 22/8/2019 của Ban Thường vụ 

Đoàn Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về việc thành lập Ban tổ chức giải 

bóng đá mini truyền thống 15/10, lần thứ XVII, năm 2019; 

Được sự thống nhất của Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh 

nghiệp. Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh xây dựng kế 

hoạch tổ chức Giải bóng đá mini truyền thống 15/10 chào mừng Đại hội Hội Liên 

hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Trà Vinh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024 với các 

nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt 

Nam tỉnh Trà Vinh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024;  kỷ niệm 55 năm Ngày 

truyền thống Thanh niên công nhân (15/10/1964 – 15/10/2019); 63 năm Ngày 

truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2019) và 

105 năm Ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng (20/10/1914 – 20/10/2019). 

- Tạo sân chơi lành mạnh, nâng cao nhận thức cho cán bộ Đoàn, đoàn viên 

thanh niên về ý thức rèn luyện thể dục - thể thao và đẩy mạnh phong trào thể dục - 

thể thao tại các đơn vị. 

- Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo 

gương Bác Hồ vĩ đại”; đồng thời tiếp tục đồng hành c ng thanh niên nâng cao sức 

khỏe thể chất và đời sống văn hóa, tinh thần. 

2. Yêu cầu 

- Các đơn vị tham gia phải chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ, Luật thi đấu và 

các quy định khác của Ban Tổ chức. 

 - Thể hiện tinh thần đoàn kết, trung thực, tránh các hiện tượng tiêu cực xảy 

ra trong quá trình thi đấu. Công tác tổ chức phải được tiến hành chặt chẽ, tiết kiệm, 

an toàn, đảm bảo sự công bằng trong quá trình tham gia Giải. 
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II. NỘI DUNG 

1. Đối tượng, số lượng tham dự 

- Đối tượng: Cán bộ đoàn và đoàn viên (không quá 38 tuổi) đang sinh hoạt 

đoàn tại các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Trà Vinh.  

- Số lượng đội tham dự: Dự kiến từ 32 đến 37 đội (chia làm 08 bảng). Mỗi 

đội không quá 12 vận động viên (không tính Trưởng đoàn và Huấn luyện viên). 

2. Thời gian và địa điểm 

- Thời gian: Giải được tổ chức trong thời gian 04 ngày, (ngày 05,06/10 và 

ngày 12,13/10/2019 –  các ngày thứ bảy, chủ nhật). 

+ Khai mạc: vào lúc 07 giờ 30’, ngày 05/10/2019 (thứ bảy). 

+ Bế mạc và trao giải: vào lúc 15 giờ 00’, ngày 13/10/2019 (chủ nhật). 

- Địa điểm thi đấu: Tại Sân bóng Trung Ngọc, TP Trà Vinh. 

* Một số quy định: 

- Thời gian đăng ký tham gia Giải đến hết ngày 25/9/2019.  

- Họp bốc thăm và xếp lịch thi đấu vào lúc 15h00’, ngày 02/10/2019, tại Hội 

trường Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp. 

3. Điều kiện tham dự thi đấu 

- Vận động viên là cán bộ Đoàn, đoàn viên đang sinh hoạt tại các cơ sở đoàn 

trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan và Doanh nghiệp quản lý. 

- Danh sách vận động viên có dán hình (3x4cm), dưới hình ghi họ và tên, số 

áo; có xác nhận của Cấp ủy Đảng đơn vị và được ép bọc nhựa, kèm theo các giấy 

tờ chứng minh khi có yêu cầu của Ban Tổ chức giải. 

- Mỗi đội không quá 12 Vận động viên  

*Lưu ý:  

+ Các đơn vị có từ 5 đoàn viên nam có thể mời đoàn viên Công đoàn tại đơn 

vị tham gia để thành lập một đội (đoàn viên Công đoàn độ tuổi không quá 42 tuổi). 

+ Đơn vị có dưới 5 đoàn viên nam được phép liên quân với các đơn vị trong 

hệ thống Đoàn Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhưng không quá 03 đơn 

vị.(Các đơn vị liên quân không được mời đoàn viên Công đoàn tham gia). 

+ Các trường hợp còn lại nếu không đảm bảo các yêu cầu theo quy định 

chung của giải các đơn vị phải có văn bản về Thường trực Đoàn Khối các cơ quan 

và Doanh nghiệp xin ý kiến. 

- Mỗi đội tham gia đóng góp 250.000đ kinh phí thuê sân bãi, trọng tài. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đoàn Khối các cơ quan và Doanh nghiệp 

- Tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh 

nghiệp tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình tổ chức hoạt động. 
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- Ban hành kế hoạch tổ chức, Quyết định thành lập Tổ y tế, Tổ trọng tài và 

xây dựng Điều lệ Giải bóng đá 15/10 triển khai đến cơ sở Đoàn.  

- Vận động kinh phí và các nguồn lực khác nhằm đảm bảo tổ chức tốt Giải 

bóng đá 15/10. 

2. Các cơ sở Đoàn trực thuộc 

- Căn cứ vào kế hoạch tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền tạo điều 

kiện và tranh thủ sự ủng hộ trong quá trình tham gia hoạt động. 

- Các cơ sở Đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, thể dục thể thao cho đoàn viên rèn luyện thân thể. Có biện pháp tuyên truyền 

sâu rộng trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên về về sự 

kiện Đại hội Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Trà Vinh lần thứ VI, nhiệm 

kỳ 2019 – 2024; kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống Thanh niên công nhân; 63 

năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; 105 năm Ngày sinh 

đồng chí Lý Tự Trọng và tấm gương người công nhân thợ điện anh h ng liệt sỹ 

Nguyễn Văn Trỗi.  

Trên đây là kế hoạch tổ chức giải bóng đá mini truyền thống 15/10 lần thứ 

XVII, năm 2019 Chào mừng Đại hội Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Trà 

Vinh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan 

và Doanh nghiệp tỉnh, đề nghị các cơ sở Đoàn trực thuộc triển khai và thực hiện tốt 

theo tinh thần kế hoạch./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Đ/c Võ Minh Nhựt, PBT Tỉnh đoàn (để b/c); 

- Đ/c Trương Thanh Long, PBT ĐU.Khối các  

CQ&DN (để b/c); 

- TT Tỉnh đoàn (để b/c); 

- TT Đảng ủy KCCQ&DN (để b/c); 

- Các chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc ĐUK (ph/h); 

- Các đ/c BTV ĐK các CQ&DN; 

- Các cơ sở Đoàn trực thuộc (th/h); 

- Lưu VP. 

 

 


