
TỈNH ĐOÀN TRÀ VINH 

BCH ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN 

VÀ DOANH NGHIỆP 

 

Số:   125  -KH/ĐTN 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH   
  

    Trà Vinh, ngày  14  tháng 9 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức Giải bóng đá mini truyền thống 15/10 lần thứ XIX, năm 2021 

Chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên 

Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2021) 

-------------- 

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

Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2021; 

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 lần thứ XIX năm 2021, Chào 

mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 

(15/10/1956 – 15/10/2021) với các nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Thiết thực chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp 

Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2021); 57 năm Ngày truyền thống 

Thanh niên công nhân (15/10/1964 – 15/10/2021)  và 107 năm Ngày sinh đồng 

chí Lý Tự Trọng (20/10/1914 – 20/10/2021).  

- Tạo sân chơi lành mạnh, nâng cao nh n 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 v n động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo 

gương Bác Hồ vĩ đại”  đồng thời tiếp tục đồng hành cùng 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, Lu t 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. 

II. NỘI DUNG 

1. Đối tượng, số lượng tham dự 
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- Đối tượng: Cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên, thanh niên công nhân 

(không quá 40 tuổi) đang sinh hoạt đoàn tại các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn 

Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh. 

- Số lượng đội tham dự: Dự kiến từ 32 đến 40 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 02 ngày (Từ ngày 09 đến 

ngày 10/10/2021). 

+ Khai mạc: dự kiến vào lúc 07 giờ 30’, ngày 09/10/2021 (thứ bảy). 

+ Bế mạc và trao giải: vào lúc 15 giờ 00’, ngày 10/10/2021 (chủ nhật). 

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

Tùy theo tình hình thực tế và diễn biến của dịch Covid -19 trên địa bàn 

tỉnh mà Ban Thường vụ Đoàn khối sẽ có hình thức tổ chức phù hợp. 

* Một số quy định: 

- Thời gian đăng ký tham gia Giải đến hết ngày 25/9/2021 (Theo mẩu 1,2 

và mẩu 3 gửi kèm).  

- Họp bốc thăm và xếp lịch thi đấu vào lúc 15h00’, ngày 30/9/2021, tại 

Hội trường Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp. 

3. Điều kiện tham dự thi đấu 

- V n động viên là cán bộ, Đoàn viên, thanh niên, công nhân, học sinh và 

sinh viên đang sinh hoạt tại các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan và 

Doanh nghiệp quản lý. 

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

số áo  có xác nh n 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 V n động viên.  

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

* Lưu ý:  

+ Các đơn vị có từ 05 đoàn viên nam trở lên 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 05 đoàn viên nam được phép liên quân với các đơn vị 

trong hệ thống Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh hoặc mời đơn vị kết 

nghĩa nhưng không quá 03 đơn vị (Các đơn vị liên quân không được mời đoàn 

viên Công đoàn tham gia). 

+ Đối với các đơn vị liên quân phải xây dựng kế hoạch phối hợp tham gia 

giải bóng đá. Trường hợp đơn vị nào tham gia liên quân không đảm bảo thì phải 
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có báo cáo văn bản và có sự thống nhất của các đơn vị liên quân gửi về Thường 

trực Đoàn khối xem xét, cho ý kiến. 

+ 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. 

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

- Đội hạng nhất gồm: Cúp + Cờ + Tiền thưởng. 

- Đội hạng nhì gồm:  Cờ + Tiền thưởng. 

- Đội hạng ba gồm: Cờ + Tiền thưởng. 

- 05 giải khuyến khích gồm: Cờ + Tiền thưởng. 

- Cầu thủ ghi bàn thắng nhiều nhất gồm:  Tiền thưởng (nếu có nhiều cầu 

thủ ghi bàn thì tiền thưởng sẽ chia đều nhau). 

- Thủ môn xuất sắc nhất gồm: Tiền thưởng  (chỉ xét chọn thủ môn trong 

03 đội  đạt Nhất, Nhì và Ba) 

- 01 Giải Fairplay gồm: Tiền thưởng (chỉ xét trao giải cho 01 trong 08 đội 

có thứ hạng cao nhất). 

IV. 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 thu n lợi trong quá trình tổ chức hoạt động. 

- Ban hành kế hoạch tổ chức, Quyết định thành l p Tổ y tế, Tổ trọng tài và 

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

- V n 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 các ngày lễ như: Chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội 

Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2021); 57 năm Ngày 

truyền thống Thanh niên công nhân (15/10/1964 – 15/10/2021)  và 107 năm 

Ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng (20/10/1914 – 20/10/2021) và tấm gương 

người công nhân thợ điện anh hùng liệt sỹ Nguyễn Văn Trỗi.  

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

Thời gian đóng kinh phí về Ban Tổ chức trước ngày 30/9/2021. 
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Trên đây là kế hoạch tổ chức giải bóng đá mini truyền thống 15/10 lần thứ 

XIX, năm 2021. 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 Phạm Phước Trãi, Phó Bí thư ĐU.Khối các 

CQ&DN (để b/c)  

- Đ/c Võ Minh Nhựt, PBT TT Tỉnh đoàn (để b/c)  

- TT Đảng ủy KCCQ&DN (để b/c)  

- TT Tỉnh đoàn (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. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Nhân 
 


