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KẾ HOẠCH 
 Tổ chức Hội thao cán bộ Đoàn  

Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

(26/3/1931 – 26/3/2022) 

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

Căn cứ Kế hoạch số 139-KH/ĐTN, ngày 22/2/2022 của Ban Thường vụ 

Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc triển khai Tháng Thanh 

niên năm 2022; 

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

nghiệp tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. Ban Thường vụ Đoàn Khối xây dựng 

kế hoạch tổ chức Hội thao cán bộ Đoàn chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến 

tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối các cơ quan và doanh 

nghiệp tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 -2027; Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2022), với những nội dung cụ thể 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

          - Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại 

hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh 

lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 -2027; Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2022). 

- 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. 

- 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. 

II. CÁC MÔN THI ĐẤU 

1. Môn Cầu lông (Gồm 02 nội dung thi đấu): Đôi nam và đôi nam nữ. 
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2. Môn bóng chuyền hơi nữ 

 (Nội dung hình thức cụ thể có trong điều lệ thi đấu đính kèm) 

III. NỘI DUNG 

1. Đối tượng và số lượng đội tham dự 

1.1. Đối tượng:  

- Đối với môn Cầu Lông: Là cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên đang làm 

việc, học tập tại các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Khối (tuổi không quá 40 tuổi). 

- Đối với môn Bóng chuyền hơi nữ: Được mời đoàn viên công đoàn tham 

gia (tuổi không quá 45) nhưng không quá 03 Công đoàn viên cho một đội (kể 

cả các đơn vị được phép liên quân). 

Lưu ý: Nh ng v n động viên có quy t định k  lu t c   ngành thể dục thể 

th o  v n động viên đạt giải nhất tại giải vô địch t nh Trà  inh t  năm 20 9 đ n 

thời điểm hiện tại  v n động viên đội tuyển t nh  v n động viên năng khi u thể 

dục thể th o t nh Trà  inh thuộc nh ng môn thi đấu trong Hội th o không được 

th m gi  thi đấu. 

1.2 Số lượng đội tham dự: 

+ Môn Cầu lông (đôi nam và đôi nam nữ): dự kiến khoảng 18-24 đội 

+ Môn bóng chuyền hơi nữ: dự kiến khoảng 10 -14 đội. 

2. Thời gian, địa điểm 

- Thời gi n: Hội thao được tổ chức trong thời gian 02 ngày (ngày 26/3 

đ n ngày 27/3/2022). 

+ Khai mạc: vào lúc 07 giờ 30’  ngày 26/3/2022 (Thứ bảy). 

+ Bế mạc và trao giải: vào lúc 16 giờ 00’  ngày 27/3/2022 (Ch  nh t). 

- Đị  điểm: Tại Khu Liên hợp Thể thao Trung Ngọc, TP Trà Vinh. 

* Một số quy định: 

- Các đơn vị đăng ký tham gia các môn thi đấu đến hết ngày 15/3/2022. 

Ban Tổ chức không nhận hồ sơ đăng ký chưa đầy đủ các nội dung theo qui định 

và các hờ sơ trễ so với thời gian quy định (hồ sơ có gửi kèm theo Kế hoạch). 

- Nộp lệ phí tham gia hội thao về Đoàn khối đến hết ngày 15/3/2022. 

- Họp chuyên môn, bốc thăm và xếp lịch thi đấu các bộ môn tại hội 

trường Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Trà Vinh (số 2A Lý Tự Trọng, Khóm 2, 

Phường 1, TPTV), vào lúc 15
h 

ngày 18/3/2022. 

3. Điều kiện tham dự thi đấu 

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

cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan quản lý. Riêng Công đoàn viên 

phải là Công đoàn viên đang sinh hoạt tại cơ quan, đơn vị và trực thuộc trong hệ 

thống Công đoàn viên chức tỉnh quản lý. 
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- Danh sách trích ngang vận động viên có dán hình (3x4cm) của các vận 

động viên (phía dưới hình ghi họ và tên, năm sinh  chú thích là công đoàn viên 

h y đoàn viên); danh sách có phân công Trưởng đoàn phụ trách  có xác nhận 

của cấp ủy hoặc thủ trưởng cơ quan  được ép bọc nhựa. 

- Vận động viên tự cam kết đảm bảo đủ sức khỏe và đơn vị tự chịu trách 

nhiệm về sức khỏe của vận động viên mình khi cử khi tham gia thi đấu. 

- Trưởng đoàn tổng hợp một trong các giấy tờ có liên quan của các thành 

viên để đối chiếu lúc thi đấu (trong trường hợp có khiếu nại về nhân sự tham gia 

Giải), gồm: CMND, Thẻ đoàn viên, Sổ đoàn viên, Thẻ công chức, Thẻ công 

đoàn viên,... 

- Mỗi Chi đoàn cơ sở chọn tham gia ít nhất 02 môn thi đấu (n u chọn 

th m gi  bóng chuyền hơi n  thì miễn th m gi  môn Cầu Lông). Đoàn cơ sở bắt 

buộc tham gia tất cả các môn thi đấu tại mục II trong kế hoạch (theo mẫu đăng 

ký BTC gửi kèm). 

Lưu ý: 

+ Các đơn vị có thể mời đoàn viên Công đoàn tại đơn vị th m gi  để thành 

l p một đội nhưng không quá 03 công đoàn viên (đoàn viên Công đoàn độ tuổi 

không quá 45 tuổi). 

+ Chi đoàn cở sở được phép liên quân với các đơn vị trong hệ thống Đoàn 

Khối các cơ qu n và do nh nghiệp t nh nhưng không quá 03 đơn vị (Các đơn vị 

liên quân không được mời đoàn viên Công đoàn th m gi ). 

+ Đối với các đơn vị liên quân phải xây dựng k  hoạch phối hợp th m 

gia Hội th o. Trường hợp đơn vị nào th m gi  liên quân không đảm bảo thì phải 

có báo cáo văn bản và có sự thống nhất c   các đơn vị liên quân gửi về Thường 

trực Đoàn khối xem xét  cho ý ki n. 

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

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

qu n và Do nh nghiệp xin ý ki n. 

+ Đoàn cơ sở và các đoàn trường trực thuộc không được liên quân. 

4. Kinh phí 

- Ban Tổ chức giải lo toàn bộ kinh phí tổ chức, kinh phí thuê sân bãi, 

trọng tài và kinh phí khen thưởng. 

- Các đơn vị tham gia chịu hoàn toàn kinh phí về đi lại, ăn uống, nghỉ 

ngơi, kinh phí tập luyện cho vận động viên, cổ động viên trong thời gian thi đấu 

mỗi đơn vị (kể cả liên quân) tham gia đóng góp 250.000đ (hai trăm năm mươi 

nghìn đồng) kinh phí tham gia Hội thao.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh 
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- Xây dựng kế hoạch, 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 Giải.  

- Thành lập Ban Tổ chức, Tổ Y tế, Tổ trọng tài và xây dựng Điều lệ Giải 

triển khai đến cơ sở Đoàn.  

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

theo kế hoạch đã đề  ra. 

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 Hội thao. 

- T y vào điều kiện tại đơn vị có thể tổ chức hoạt động hoặc tổ chức 

tuyên truyền ý nghĩa các hoạt động chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2022). 

- Khi tham gia Hội thao các đơn vị phải đảm bảo nghiêm túc công tác 

phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo chung của tỉnh và 

thông điệp 5K của Bộ y tế. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thao cán bộ Đoàn chào mừng Đại hội 

Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối các cơ 

quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 -2027; Kỷ niệm 91 năm 

ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2022), của Ban 

Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Trà Vinh, đề nghị các cơ sở Đoàn 

nghiêm túc triển khai thực hiện. 
 
 

 

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

- Đ/c Phạm Phước Trãi, Phó Bí thư ĐU.Khối các 

CQ&DN (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 

 


