TỈNH ĐOÀN SÓC TRĂNG
BCH ĐOÀN KHỐI CCQ TỈNH
***
Số 94-KH/KCCQ

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Sóc Trăng, ngày 15 tháng 8 năm 2014

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thao truyền thống lần thứ XVIII năm 2014
------------Căn cứ vào chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm
2014, của Ban Chấp hành Đoàn Khối các Cơ quan tỉnh Sóc Trăng;
Căn cứ Kế hoạch phối hợp số 88-KHPH/TĐST-SVHTTDL, ngày
18/02/2014 giữa Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
tỉnh Sóc Trăng về việc tổ chức các hoạt động năm 2014; Ban Thường vụ Đoàn
Khối các Cơ quan xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thao truyền thống lần thứ
XVIII năm 2014, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, ĐVTN, học sinh – sinh viên về
truyền thống của Thanh niên Việt Nam và Hội LHTN Việt Nam; giáo dục cho
thanh niên có ý thức phấn rèn luyện sức khỏe để lập nghiệp, xây dựng và bảo vệ
tổ quốc.
- Tiếp tục tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể
theo gương Bác Hồ vĩ đại” .
- Thông qua việc tổ chức thi đấu nhằm phát động phong trào thể thao trong
cán bộ, ĐVTN. Đồng thời, tạo nên sinh khí thi đua sôi nổi, góp phần nâng cao
sức khỏe, tinh thần để tham gia tốt phong trào thanh niên và nhằm góp phần đẩy
lùi các tệ nạn xã hội.
- Việc tổ chức thực hiện phải đi vào chiều sâu, thiết thực mang lại hiệu quả
cao về giáo dục, thu hút nhiều CB - ĐVTN tham gia với nhiều nội dung và hình
thức phù hợp.
II. CÁC MÔN THI ĐẤU
Hội thao tiến hành gồm 06 môn:
1. Chạy việt dã kết hợp kiểm tra tiêu chuẩn "Thanh niên khỏe" (Nằm sấp
chống tay). Đây là nội dung bắt buộc đối với cán bộ Đoàn, ĐVTN dự hội thao
đều phải tham gia.
- Nam chạy 3 km (không quá 22 phút) và nằm sấp chống tay 12 lần trở lên.
- Nữ chạy 1,5 km (không quá 15 phút) và nằm sấp chống tay 8 lần trở lên.
2. Bóng đá mini 5 người: Nam, nữ.
3. Bóng chuyền 6 người: Nam, nữ.
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4. Cầu lông: Đôi nam, nữ.
5. Kéo co: Nam, nữ phối hợp.
6. Nhảy bao tiếp sức: Đôi nam, nữ.
III. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN
1. Đối tượng
Tất cả cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, học sinh - sinh viên (gọi tắt là
ĐVTN) ở các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Khối các Cơ quan.
2. Điều kiện
2.1. Điều kiện đăng ký: Môn bóng đá nam, nữ và bóng chuyền nam các cơ
sở Đoàn đăng ký như sau:
- Đoàn cơ sở, Đoàn Trường học mỗi đơn vị thành lập 01 đội.
- Đối với Chi đoàn cơ sở và Đoàn Trường BTVH Pali TC Nam bộ liên
quân với các đơn vị trong Khối (liên quân tối đa 4 đơn vị, không đăng ký trùng
nhau và chọn ra đơn vị chủ công).
- Đối với môn bóng chuyền nữ thì chia thành 10 đội tham gia gồm: Đoàn

Trường Cao đẳng Sư phạm, Đoàn Trường Cao đẳng Nghề, Đoàn Trường Cao
đẳng Cộng đồng, Đoàn Trường Trung cấp Y tế, Đoàn Trường THPT DTNT
Huỳnh Cương mỗi đơn vị thành lập 01 đội, mỗi Nhóm thành lập 01 đội tham gia.
- Môn cầu lông các đơn vị tự đăng ký tham gia, còn môn kéo co nếu đơn vị
có khả năng thì tự đăng ký tham gia hoặc có thể liên quân.
* Hồ sơ gồm:
- Danh sách ĐVTN có xác nhận của lãnh đạo cơ quan, ghi cụ thể từng
môn, từng nội dung.
- Tự chịu trách nhiệm về tình trạng sức khỏe của vận động viên đơn vị
mình.
- Hồ sơ lập thành 02 bộ, 01 bộ gửi BTC Hội thao và 01 bộ đơn vị lưu giữ
để đối chiếu khi có yêu cầu.
- Môn bóng đá, bóng chuyền có danh sách đội, phải có dán ảnh (3x4),
đóng dấu giáp lai của đơn vị đăng ký (có mẫu danh sách đội kèm theo).
2.2. Điều kiện bảo đảm khi thi đấu:
- Nếu là đoàn viên: phải có thẻ đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có dán
ảnh.
- Nếu là thanh niên:
+ Đối với nhân viên hợp đồng ở các Sở, Ban ngành cấp tỉnh có tổ chức
Đoàn trực thuộc Đoàn Khối phải có hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên và có
đóng Bảo hiểm Xã hội.
+ Đối với học sinh - sinh viên: hệ chính quy và có thẻ học sinh - sinh viên.
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Lưu ý: Khi tham gia thi đấu, các cơ sở Đoàn phải mang theo các loại hồ sơ
nêu trên suốt thời gian diễn ra Hội thao để chứng minh (khi có khiếu nại xảy ra).
2.3. Các đối tượng sau đây không được tham gia

- Vận động viên đang thời gian thi hành án pháp luật của cơ quan pháp
luật.
- Vận động viên từng tham gia các giải vô địch tỉnh từ năm 2013 đến nay.
- Huấn luyện viên và vận động viên của Trung tâm HL & Thi đấu TDTT là
đoàn viên không được tham gia môn sở trường.
IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian, địa điểm đăng ký
1.1. Thời gian: Hồ sơ đăng ký tham dự từ ngày ban hành kế hoạch đến hết
ngày 10/9/2014 (bao gồm danh sách chạy việt dã và các môn thi đấu).
1.2. Nơi nhận hồ sơ: Tại Phòng Tổ chức thi đấu Trung tâm Huấn luyện &
Thi đấu Thể dục Thể thao (số 12, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 6, TPST,
tỉnh Sóc Trăng).
Lưu ý: Sau ngày 10/9/2014 Ban Tổ chức không nhận bất cứ hồ sơ đăng
ký nào.
2. Họp bốc thăm thi đấu
2.1. Thời gian: Vào lúc 14h00’ ngày 15/9/2014 (Thứ hai).
2.2. Địa điểm: Hội trường Đoàn Khối các Cơ quan (số 122, đường Lê
Hồng Phong, Phường 3, TpST, tỉnh Sóc Trăng).
2.3. Thành phần: Bí thư hoặc Phó Bí thư các cơ sở Đoàn, BTC, bộ phận
chuyên môn TDTT.
3. Thời gian, địa điểm
3.1. Thời gian: Hội thao diễn ra vào ngày thứ bảy, chủ nhật bắt đầu từ
ngày 20/9/2014 đến ngày 04/10/2014, chính thức khai mạc vào lúc 06h00’ ngày
04/10/2014 (Thứ bảy).
3.2. Địa điểm khai mạc: Tại Quảng Trường Bạch Đằng, đường Trần Hưng
Đạo, phường 2, TPST, tỉnh Sóc Trăng.
Lưu ý: Tất cả các VĐV tham gia hội thao đều phải dự lễ khai mạc, sau đó
tiến hành các nội dung: chạy việt dã kết hợp kiểm tra tiêu chuẩn "Thanh niên
khỏe"; kéo co, nhảy bao.
3.3. Địa điểm thi đấu
- Môn: Bóng đá, bóng chuyền và cầu lông thi đấu tại Trường Cao đẳng
Nghề Sóc Trăng (Số 176, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, thành phố Sóc Trăng
– tỉnh Sóc Trăng).
- Khai mạc và thi đấu các môn còn lại tại Quảng trường Bạch Đằng.
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V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với Đoàn Khối các Cơ quan
- BTV Đoàn Khối các Cơ quan xây dựng kế hoạch tổ chức; ban hành Điều
lệ Hội thao.
- Phối hợp với Trung tâm Huấn luyện & Thi đấu TDTT trong việc điều
hành thi đấu, bố trí thời gian, địa điểm và cơ sở vật chất phục vụ Hội thao, thành
lập Ban tổ chức, tổ trọng tài để điều hành cho hội thao.
- Phân công cán bộ phụ trách theo dõi sắp xếp trong quá trình Hội thao
diễn ra.
- Liên hệ các ngành có liên quan giữ an ninh trật tự, cứu thương và tuyên
truyền cho hoạt động Hội thao.
2. Đối với các Nhóm, cơ sở Đoàn trực thuộc
- Trưởng, Phó các Nhóm thi đua, Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn triển khai
thực hiện tốt theo kế hoạch của Ban Thường vụ Đoàn Khối, tham mưu xin ý kiến
cấp ủy đảng, lãnh đạo đơn vị tạo mọi điều kiện thuận lợi để cử lực lượng tham
gia Hội thao theo nội dung Kế hoạch đã đề ra.
- Các Nhóm, các cơ sở Đoàn phối hợp phân công cụ thể từng đơn vị chịu
trách nhiệm để tham gia tốt Hội thao.
- Lập danh sách vận động viên tham gia các môn; cử đoàn viên tham gia
và cổ vũ cho Hội thao.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thao truyền thống lần thứ XVIII, năm
2014 của Đoàn Khối các Cơ quan. Trong quá trình thực hiện có vấn đề phát sinh,
các đơn vị liên hệ đồng chí Nguyễn Quốc Phong – Ban Phong trào Đoàn Khối
số điện thoại 0986.088.821 hoặc Văn phòng Đoàn Khối số điện thoại:
0793.820270./.

Nơi nhận:
- Đ/c Ngô Văn Quang – PBT
Đảng ủy Khối (b/c);
- Đ/c Nguyễn Thành Duy – PBT
Tỉnh Đoàn (b/c);
- Các Ban chuyên môn Tỉnh Đoàn;
- BTV Đoàn Khối;
- Cấp ủy Đảng cơ sở;
- Các cơ sở Đoàn;
- Website Đoàn Khối;
- Lưu: VP, BPT.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN KHỐI
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

Lưu Thị Hồng Tuyết

4

