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KẾ HOẠCH 
Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập 

 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018)  

________ 

 
 Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối Doanh 

nghiệp tỉnh Bình Định năm 2018 và đồng thời thiết thực lập thành tích chào mừng 

kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018). 

Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định, 

Ban Thường vụ Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ 

Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ 

niệm 87 năm ngày thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2018, cụ thể như sau: 
 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 
 

 - Chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

 - Nhằm đẩy mạnh phong trào luyện tập thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe 

trong cán bộ Đoàn của các đơn vị, tạo khí thế thi đua sôi nổi góp phần phục vụ tốt 

nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và trong tham gia hoạt động Đoàn. 

- Củng cố, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó của các cán bộ Đoàn, ĐVTN  

giữa hai đơn vị; nâng cao năng lực tổ chức các hoạt động của đội ngũ cán bộ Đoàn. 

- Là dịp để cán bộ Đoàn giữa hai đơn vị trao đổi, học tập kinh nghiệm từ các 

đồng chí nguyên là Lãnh đạo Đoàn của hai đơn vị qua các khóa. 

- Các hoạt động cần được tổ chức trang trọng, an toàn, hiệu quả, thiết thực. 
 

II. NỘI DUNG: 
 

1. Thi đấu môn bóng đá nam (sân 7 người): 
 

- Mỗi cụm thi đua (5 cụm) trực thuộc khối Doanh nghiệp đăng ký 01 đội bóng 

và 01 đội của Đoàn TN Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổng cộng là 06 đội, mỗi đội gồm có 

12 vận động viên; và 01 huấn luyện viên (nếu có). 
 

* Hình thức thi đấu:  

- Thi đấu theo hình thức loại trực tiếp (ví dụ: 01 sẽ gặp 02 và 03 sẽ gặp 

04,...) như vậy buổi sáng sẽ đá 03 trận; 03 đội thắng buổi sáng vào bán kết và lấy 

01 đội thua có tỷ số thấp nhất sẽ vào bán kết (bán kết và chung kết diễn ra trong 

buổi chiều cùng ngày); 02 đội thắng ở bán kết sẽ vào chung kết tranh nhất - nhì, 02 

đội thua đồng hạng 03. 
 

* Luật thi đấu: 

- Mỗi đội có 07 VĐV tham gia thi đấu trên sân. Áp dụng Luật Bóng đá mi ni 

(7-7) hiện hành của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Sân bóng thi đấu theo quy định 

của Luật. 



- Mỗi trận diễn ra trong 02 hiệp; mỗi hiệp 20 phút; nghỉ giữa 02 hiệp là 10 

phút; thay người không giới hạn. 

- Các đội bóng sẽ bốc thăm thi đấu trước trận đấu 15 phút. 
 

2. Môn điền kinh 400m nam và 400m nữ: 

* Hình thức thi đấu: 

- Mỗi cụm thi đua trực thuộc trong khối chọn ra 02 VĐV nam và 02 VĐV 

nữ để tham gia thi 02 nội dung điền kinh (riêng Đoàn TN Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 

chọn ra 02 VĐV nam để thi nội dung 400m nam); các VĐV chạy tính thời gian.  
 

3. Thời gian, địa điểm, trang phục thi đấu và khen thưởng: 
 

* Thời gian: 

- Khai mạc vào lúc 7h00’, ngày 17/03/2018 (Thứ bảy). 

- Bắt đầu các môn thi đấu là 07h30’, ngày 17/03/2018 (Thứ bảy). 
 

* Địa điểm tổ chức: Sân trung tâm thi đấu và huấn luyện của Bộ Chỉ huy 

quân sự tỉnh, đường Nguyễn Thị Định - TP. Quy Nhơn (các đội phải có mặt trước 

giờ khai mạc 15 phút để ổn định tổ chức). 
 

* Trang phục thi đấu các đội tự chuẩn bị. 
 

* Khen thưởng: 
 

- Môn bóng đá nam 

+ 01 Giải nhất: Cúp + Hoa + tiền thưởng  

+ 01 Giải nhì: Cờ + Hoa + tiền thưởng  

+ 02 Giải Ba: Cờ + Hoa + tiền thưởng  

- Môn điền kinh 02 nội dung 

+ 02 Giải nhất: Huy chương vàng + Hoa + tiền thưởng  

+ 02 Giải nhì: Huy chương bạc + Hoa + tiền thưởng  

+ 02 Giải ba: Huy chương đồng + Hoa + tiền thưởng  

+ 02 Giải khuyến khích: Cờ + Hoa + tiền thưởng  
 

4. Thành phần tham dự lễ khai mạc, bế mạc: 

- Đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, Ban Thường 

vụ Tỉnh đoàn Bình Định, Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và phóng viên Báo, 

Đài của tỉnh. 

- Các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh 

qua các khóa.  
 
 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 
 

 1. Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh  
- Xây dựng kế hoạch tổ chức, tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy khối 

Doanh nghiệp tỉnh về việc tổ chức các hoạt động nêu trên và triển khai tới đơn vị 

phối hợp tổ chức và 100% các cơ sở Đoàn trực thuộc trong Khối. 
 

- Đoàn khối lo kinh phí tổ chức, giải thưởng, mời đại biểu và liên hệ với 

phóng viên Báo, Đài của tỉnh 
 



 2. Đoàn TN Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 

 - Căn cứ theo kế hoạch phối hợp đã đề ra báo cáo với cấp ủy, lãnh đạo đơn 

vị về việc tổ chức các hoạt động nêu trên. 

 - Chuẩn bị địa điểm sân bãi, bàn ghế và nước uống cho đại biểu trong buổi  

lễ khai mạc. 
  
 

 3. Các cơ sở Đoàn trực thuộc trong Khối:  
- Trên cơ sở kế hoạch này, các cơ sở Đoàn trực thuộc xây dựng Kế hoạch tổ 

chức hoạt động cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị mình và báo cáo với cấp 

ủy Đảng, lãnh đạo đơn vị tham gia tốt hoạt động nói trên do Đoàn khối tổ chức, đồng 

thời đăng ký danh sách tham gia hoạt động nói trên về cho đồng chí trưởng cụm thi 

đua (mỗi đơn vị đăng ký từ 02 - 03 ĐVTN tham gia hoạt động nói trên). 

- Các cơ sở Đoàn đồng loạt đồng diễn hát quốc ca, đoàn ca và các bài hát múa 

tập thể về đoàn vào ngày 26/3 (tùy vào điều kiện của từng đơn vị), các đơn vị có đồng 

diễn thì chụp hình gửi về VP Đoàn Khối để tổng hợp làm dữ liệu.  
 

 

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày 

thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018), Ban Thường vụ Đoàn 

khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định yêu cầu các cơ sở Đoàn trực thuộc triển khai thực 

hiện đảm bảo theo kế hoạch đề ra. 

 

       Nơi nhận:                TM. BAN THƯỜNG VỤ 
 - Tỉnh đoàn (b/c);                                      PHÓ BÍ THƯ 
 - Đảng ủy khối (b/c); 

 - Đ/c Trương Thị Hải Yến -  

   Phó Bí thư ĐUK(để biết);                                                                              

 - Đoàn TN Bộ CHQS tỉnh (t/hiện);                                                              

 - Các cơ sở Đoàn TT(t/hiện); 

 - Lưu VP.                                                                                      Bùi Lê Khánh 
 

 


